
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

                 

               ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ทั้งหมด  10  หน้า) 
 

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องท่ี 1  (E11) 

(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-12) 
(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 13) 
(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 14) 

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 15) 
 

                        ล าดับที่               ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นายศุภกร ศรีจักรโคตร 
 2. นางสาวเปมิกา ประภากมล 
 3. นายชัยภัทร พันธุ์ประเสริฐ 
 4. นายเอกอานนท์ พุทธิพันธุ์ชาติ 
 5. นายศิวกร คล้ายลี 
 6. นายศุภณัฐ นันธิสิงห์ 
 7. นายชัยวุฒิ เตียงเกต ุ
 8. นายอาทินันท ์ ยางเอน 
 

/9.  นายรัชพล… 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 1  (E11) (ต่อ) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-12) 

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 13) 
(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 14) 

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 15) 
 

                      ล าดับที่                 ช่ือ                         นามสกุล 
 9. นายรัชพล โกวิทกูลไกร  
 10. นายจิรทีปต์ พวงเงิน 
 11. นายศุภกร มัญจีน 
 12. นายเจตณัฐ แสงประพาฬ 
 13. นายต้นกล้า โพธิ์แก้ว 
 14. นายชนาธิป ยอดเข่ือง 
 15. นายพาทัส แจ่มใจ 
  *** 16. นายพิชานนท์ ทวีพิทยนันท ์
 17. นายยศณัฎฐ์ ดิเรกโภคา 
 *** 18. นายเสฎฐวุฒิ วิริยะบ าเพ็ญกุล 
 *** 19. นายเศรษฐรุจ สินธวานุวัฒน์ 
 20. นางสาวปาณิศา สองสนู 
 *** 21. นายสุทธิพันธ์ อินทร์จันทร์ 
 22. นายศุภวิชญ์ ไส้เพี้ย 
 23. นายสิทธิศักดิ์ ใจชอบ 
 24. นายธนาดล พุ่มคล้าย 
 25. นางสาวปุญญิศา ฉายอรุณ 
 26. นางสาวสุพรรณิการ ์ กาวินันท์ 
 *** 27. นายกฤตเมธ นิติสาพร 
 
 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 2 (E12) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-12) 

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 13) 
(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 14) 

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 15) 
 

                          ล าดับที่               ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นายภูวนัย ค าบุบผา 
 2. นายชยกร เรืองรัตนตรัย 
 3. นายกฤตภพ นิลพินิจ 
 4. นายธณวันต์ วิชาผง 
 5. นายธีระทัศน์ สอดเสน 
 6. นายณัชพล งาใหญ ่
 7. นางสาวปราณปรียา คลังทอง 
 8. นายภูศิษฐ์ กิมาวหา 
 9. นายวัทธิกร ลาวัลย์ 
 10. นายนนท์ปวิฏษ ์ ตั้งจิรสินภูษิต 
 11. นายพงศ์พิสุทธิ์ มูลทองชุน 
 12. นายปาณัท จารุสารสุทธิกุล 
 13. นายนันทพัทธ์ ศรีวัชระ 
 14. นายธนกฤต เหล่าทวีคุณ 
 15. นางสาวกรชนก บุญยืน 
 *** 16. นางสาวพิชามญชุ์ โพธินา 
 *** 17. นายพต ธ ารงรัตนศิลป์ 
 18. นายภูมิศิลา พ่ึงเนตร 
 19. นายเจษฎา จินดาหอม 
 20. นางสาวปริยากร อุบลธรรม 
 *** 21. นายศุภเศรษฐ์ จันทร์สมบูรณ ์
 

/22.  นายภูมินันท…์ 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 2 (E12) (ต่อ) 
 

        ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล 
 22. นายภูมินันท ์ ฉายสกุล 
 23. นายกฤตพล เหรียญประยูร 
 24. นายชิน กสิวงศ์สุนทร 
 *** 25. นายพิชาญเมธ มีคา 
 *** 26. นางสาวธัญชนก เจียรนัย 
 27. นายพงศกร หนูนาค 
 28. นายจิตต์พงศ์ นิยมพลานึก 
 *** 29. นายศุภณัฐ ฮันส์ โห 
  *** 30. นายภูมิภัทร สุวรรณสุภา 
 
 
   
 
 *** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
  

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 3 (E13) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

(โควตานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ล าดับที่ 12) 
(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 13) 

 

                          ล าดับที่               ชื่อ                         นามสกุล 
  1. นางสาวณิชาภัทร ศรีชัยมัธยมผล 
 2. นางสาวสุพิชญา ขนอม 
 3. นายบูรพา ยืนยง 
 4. นางสาวสุภัชชา ผลฟักแฟง 
 5. นายนฤทธิ์ มุ่งค้ ากลาง 
 6. นางสาวรัตนาวไล พุ่มพฤกษ ์
 7. นางสาวพนิตสุภา บุญเเสน 
 8. นางสาวอุษมา พีธรากร 
 9. นายภาวิช อินทร์อุดม 
 10. นายณฐพบ สาริบุตร 
 11. นายนราเทพ หาญศึก 
 12. นายวุฒิภัทร อินทร์ทองค า 
 13. นายณัฐพล สุขวรรณ 
 *** 14. นายภูบดี โกมุติกานนท ์
 15. นายศุภสัณห์ เกษร 
 16. นายภากร เกียรติยุทธชาติ 
 *** 17. นายธรรมชัย เชิดชูศิลป์ 
 *** 18. นายชยกร กมลสุขอุดม 
 19. นายฐาปณวัฒน์ ม่วงศรี 
 *** 20. นายฐิติรัชต์ ภาษ ี
 21. นายบุรธัช ท าบุญ 
 

/22.  นางสาวภคพร… 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 3  (E13) (ต่อ) 
 

                         ล าดับที่                ช่ือ                        นามสกุล 
 22. นางสาวภคพร มณีพงษ ์
 *** 23. นายคณภัทร ณรงค์ชาญ 
 24. นายพีรณัฐ พันธุ์สมิง 
 *** 25. นายกษโรจน์ ศรีแย้ม 
 *** 26. นางสาวกัลยาณ ี พ่ึงเพาะปลูก 
 *** 27. นายภาคิน สิริวนาสรรค์ 

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

 
 
 
หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 4  (E14) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 
(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 12) 

 

                          ล าดับที่                ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นางสาวณัฏฐณิชา แก้วพูลศรี 
 2. นายธนากร ตินพ 
 3. นายภูมินทร์ สุขขุม 
 4. นางสาวปิยะนันท ์ ดวงแข 
 5. นางสาวณญาฎา นวลแตง 
 6. นายปัณณวัช สุขประสิทธิพร 
 7. นายภูริภัทร รักกะเปา 
 8. นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร 
 9. นายวริทธิ์ธร คงหน ู
 10. นายพีรศิลป์ ศร-ีศร ี
 11. นายวายุ ลิ้มสุวรรณ 
 12. นายกิตติภพ พันธะชาติ 
 *** 13. นายปัณณ ์ กฤษณะภูติ 
 *** 14. นายธัญญ์นิธิ ลีลาพัฒนภูติโชติ 
 15. นายติณณภพ สิงห์ทอง 
 *** 16. นายพชรคุณ กระทุ่มทอง 
 17. นายนราภัทร มาทวี 
 *** 18. นายณภัทร นุชิตประสิทธิ์ชัย 
 19. นางสาวธัญรดา ธนาคีรี 
 *** 20 นายกษิดิส กลัดวัง 
 21. นายชุติพงศ ์ เลิศพฤกษกิจ 
 

/22.  นายวริศ… 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 4 (E14)(ต่อ) 
 

       ล าดับที ่   ชื่อ นามสกุล 
 22. นายวริศ สุทธิพงศ์สกุล 
 *** 23. นายสุธิภัทร ดีสุดจิตต์ 
 24. นายคเณศ สกุณา 
 *** 25. นายณภัทร เนียมละออง 
 *** 26. นายธรา ลิ้มไพบูรณ์ 
 27. นายณัฐพงษ ์ ภู่ระหงษ์ 
 28. นางสาวกวิสรา รักรุ่งโรจน์ 
 29. นายกชภูม ิ สกุลกวีพร 
  

 
 
*** 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 ชั้น 8  อาคาร 62 แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม และ
เตรียมเงินสด  เพ่ือจ่ายค่าเครื่องมือ  ค่าชุดฝึกงาน  ค่าชุดนักศึกษา  ค่าถ่ายรูป  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

สาขา จ านวนเงิน  (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. ศึกษาข้อมูลการขึ้น   
ทะเบียนนักศึกษาใหม ่

- ซื้อเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS       
  เพ่ือศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน และ การช าระเงิน 
  (จ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป) 

2. ช าระเงิน 
   (ประมาณ 20,450.-บาท) 

- เข้าระบบช าระเงินและพิมพ์ใบรายงานช าระเงินไปติดต่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์ 
  ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 4-12  เมษายน  2562 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที ่http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจ าตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานส าหรับการข้ึนทะเบียนนักศึกษา อาทิ ส าเนาหลักฐาน 
  การศึกษา   ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน   รูปถ่ายนักศึกษา    
  ให้งานทะเบียนและสถิตนิักศึกษา   วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562 

 
/หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคน… 
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หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคนจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  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      
ต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)   สายวิทย์ - คณิต   หรือก าลังศึกษาอยู่

ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4)  สายวิทย์ – คณิต     โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 (ม.4)   สายวิทย์ – คณิต  แล้ว  ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   ไม่ต่ ากว่า 2.50  เท่านั้น  และถ้าภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าคะแนนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

  
  4.  วันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562 
       เวลา  08.30  น.    -    นักศึกษาปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62   
      เวลา  13.00  น.     -    พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่ก าหนด 
 

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

       6. วันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2562   เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี  1/2562 
 

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

 
 


