
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

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

                 

               ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ทั้งหมด  8  หน้า) 
 

สาขาโยธา 
ห้องท่ี 1  (C11) 

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

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 15) 
 

                           ล าดับที่               ชื่อ                        นามสกุล 
  1. นายภูริวัฒน์ เงินบ ารุง  
 2. นางสาวชนิภา พานทอง  
 3. นายธนภัทร อัชชเสวิน  
 4. นายอัสซิ เทศกร  
 5. นายกีรต ิ บุญเทศ  
 6. นางสาวเบญจวรรณ มหิสยา  
 7. นายณัฐวุฒิ พันธ์สุ  
 8. นายชนชน ผู้ทรงธรรม  
 

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

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาโยธา 

ห้องท่ี 1  (C11) (ต่อ) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-12) 

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

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 15) 
 

     ล าดับที ่     ชื่อ นามสกุล 
 9. นางสาวณัชชานันท์ บ่อแก้ว  
 10. นายจิรายุ ดงไม้น  า  
 11. นางสาวนิธิยาภรณ์ ปัญญาทอง  
 12. นางสาวนิพาดา นาคข า 
 13. นายณัฐพัชร์ แก้วบางยาง 
 14. นายณัฐดนัย ขันนาค  
 15. นางสาวดลพร ทองแก้ว 
 16. นางสาวจิณณธรรม รักจรรยาบรรณ 
 17. นายอภิวัฒน์ บ าเพิง 
 18. นางสาววรรษกมล ค าประเสริฐ 
 19. นายรัฐศาสตร์ กุลเผือก 
 20. นายสุทธิพจน์ กัลยาณมิตร 
 *** 21. นางสาวรุตุจา  รามราวชางเล่ 
 22. นายณัฐพล จิตจ าเริญ 
 23. นางสาวนมินทร์ตรา บรรเทิงจิตร์ 
 24. นางสาวชนากานต์ รอดสมบูรณ ์
 25. นางสาวกวีญา ศรมีงคล 
 *** 26. นายชลธิศ ษัฏเสน 
 27. นายอภิรักษ์ ศรีภูมิ 
 28. นายอภิวิชญ์ ทองแสง 

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

 
หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาโยธา 

ห้องท่ี 2  (C12) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-12) 

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

(โควตาหุ่นยนต์ ล าดับที่ 15) 
 

                       ล าดับที่               ชื่อ                         นามสกุล 
  1. นางสาววรรัตน์ ภิญโญกุล  
 2. นายศักย์ศรณ ์ จักราพงษ ์  
 3. นายภูมิพัฒน์ เม่าทอง  
 4. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะเกษ  
 5. นางสาวปานกมล วงษ์เจริญ  
 6. นายณัฐพนธ์ เมฆฉาย  
 7. นายปิยะมินทร์ ทับทิมเทศ  
 8. นางสาวณัฐปภัสร อ่อนสอาด  
 9. นางสาวณัฐฐา ทรัพย์บริบูรณ์  
 10. นายฐานวัฒน์ วาจาเสนาะ  
 11. นางสาวสุรัสวดี จันทา  
 12. นางสาวณัฐณิชา กันศัสตราชัยศรี 
 13. นางสาวปิยพร ฉอสุวรรณชาติ 
 14. นายณรงค์ศักดิ ์ บุญวุฒิ 
 15. นายภากร ตีระกิจกุล 
 16. นายธนาวัฒน์ ภมรพล 
 17. นายณัฐพล อุณหเลขกะ 
 *** 18. นายศิวฤทธิ์ จารุสารสุทธิกุล 
 *** 19. นางสาวรรินธร ค าสันติพร 
 *** 20. นายกฤษณพล กฤษเกล้า 
 21. นางสาวพัชราภา ศรีสนอง 
 

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

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาโยธา 

ห้องท่ี 2  (C12) (ต่อ) 
 

                      ล าดับที่                ชื่อ                         นามสกุล 
 *** 22. นางสาวนันทวรรณ วรรณโกษิตย์ 
 23. นายภูรินท์ เธียรเอี่ยมอนันต์ 
 *** 24. นายก้องป่า สุขนิรันดร์ 
 25. นายณัฐวุฒิ อ่อนค าเหลือง 
 26. นายจักริน โอปิลันธน์ 
 *** 27. นายจิรภัทร โสรัจจะ 
 *** 28. นายณภัทร ทับทมิ 
 *** 29. นางสาวชนิกานต์ พิทักษ ์
  

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

 
หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาโยธา 

ห้องท่ี 3 (C13) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-11) 

(โควตานักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 12) 
 

                       ล าดับที่               ชื่อ                         นามสกุล 
  1. นางสาวชนนิกานต์ พวงปัญญา  
 2. นายบรรณวัชร โนชัย  
 3. นายศุภกร เการัมย ์  
 4. นายณัฎฐกิตติ ์ จีบเจือ  
 5. นายชญานิน ทักษณาพิมุข  
 6. นายณัฏฐชัย สอนใจ  
 7. นายชีพชนก กสานติกุล  
 8. นายสุวิจักขณ ์ พลเยี่ยม  
 9. นายคุณัชญ์ จุลษร  
 10. นายสิงหเดช เเซ่ลิ ม  
 11. นายก้องภพ จันทร์สุขศรี 
 12. นายจิรายุ อุระอารีย์ 
 13. นายกษิภัท ธนอมรเกษม 
 *** 14. นางสาวนวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ 
 *** 15. นายพสธร พุกพันธุ์ 
 16. นายกิตติวินท์ กิตติสรนันท ์
 *** 17. นางสาวอิศริญา สุขผ่อง 
 18. นางสาวปณิตา พิทักษ์การ 
 *** 19. นายพงศ์อธิป เลิศอุฬาร 
 20. นางสาวปาณิศา อ าไพพร 
 21. นายปิยะนันท ์ กล่อมสุวรรณ 
 22. นายสรวิชญ์ ยิ มสาระ 
 

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

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาโยธา 

ห้องท่ี 3  (C13) (ต่อ) 
 

                      ล าดับที่                ชื่อ                         นามสกุล 
 23. นางสาวสิริภรณ์ ไชยยุทธ 
 *** 24. นายพีรณัฐ สุวรรณศิลป์ 
 25. นางสาวนิชานันท์ ศุภกิจชัยศิลป์ 
 26. นางสาวสโรชา เลิศเจริญ 
  
*** 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 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. ศึกษาข้อมูลการขึ น   
ทะเบียนนักศึกษาใหม ่

- ซื อเอกสารขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ชั น 1 อาคาร TGGS       
  เพ่ือศึกษาข้อมูลการขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน และ การช าระเงิน 
  (จ าหน่ายตั งแต่วันที่ 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. เข้าระบบขึ นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

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

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานส าหรับการขึ นทะเบียนนักศึกษา 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
แล้วต้องมีระดับผลการเรียนเฉล่ีย (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   หรือก าลังศึกษาอยู่

ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั นปีที่ 4 (ม.4)  สายวิทย์ – คณิต     โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนใน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 (ม.4)   สายวิทย์ – คณิต  แล้ว  ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   ไม่ต่ ากว่า 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.     -    พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่ก าหนด 
 

     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 

 
 


