
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (English Program) 
--------------------------- 

              ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (English Program) ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ทั้งหมด      
6 หน้า) 

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องท่ี 5 (E15 EP) 

(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-13) 
 

                         ล าดับที่         ชื่อ นามสกุล 
  1. นายกีรดิต บุญเจริญสมบัติ  
 2. นายชนวีร์ อุดมพงศ์พิพัฒน์  
 3. นางสาวกฤตยา จงสุภางค์พันธุ์  
 4. นายวีรภัทร อิงคสุวรรณกุล  
 5. นายสิรภพ จอมปินตา  
 6. นางสาวกิตติญากร ภักดีวงษ ์ 
 7. นายณัฐนนท ์ นวลคล้าย  
 8. นายธีธัช กุฎีศรี  
 9. นายสุวโรจน์ ตันเอี่ยม  
 10. นายศราวิน องคพิพัฒน์  
 

/11.  นายณัชณัญช์... 
*** ให้น าหลักฐานผลการศึกษา ใบ ปพ. 1:3  มาส่งที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63  
      ภายในวันที่  5  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 5 (E15 EP) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-13) 

 

                         ล าดับที่                 ช่ือ นามสกุล 
 11. นายณัชณัญช์ ผ่องศรีงามชัย  
 12. นายอธิชา เล็กสรรเสริญ  
 13. นางสาวปริณดา อุ่นในธรรม  
 14. นายกฤษฏิ์วุธ เรืองสวัสดิ์ 
 15. นายพชรพล อินแพง 
 16. นายชัชพงศ ์ ช่วยมี 
 17. นายนาธาน เอมอ่อง 
 *** 18. นายภคิณ กรพินธวางกูร 
  *** 19. นายพงศธร พูลทวีธรรม 
 *** 20. นายณัฐดนัย บุญยะกร 
 *** 21. นายติณณ์ ตรีธารทิพย์ 
 22. นายญาณาธิป สิทธิเดช 
 23. นายพลภัทร ประชากุล 
 24. นายศุภเศรษฐ์ พีระวงศ ์
 25. นายธนภูมิ ไชยเสนา 
  *** 26. นายกฤษฎา พูลสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 

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

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องท่ี 6  (E16 EP) 
(โควตาเรียนดี ล าดับท่ี 1-12) 

 

                         ล าดับที่         ชื่อ นามสกุล 
  1. นายณัฐพงศ์ สุขส าเนียง  
 2. นายพสิษฐ์ จันทร์ดี  
 3. นายปัณณ ์ กลั่นเกษม  
 4. นายปุณณวิชญ์ เมืองเจริญ  
 5. นางสาวจิรนัฏ เรืองโรจน์  
 6. นายกีรต ิ ศิษย์ฤาษี  
 7. นายพัทธนันท ์ กระถินป่า  
 8. นายณัฐสิทธิ์ สิทธิชัยพงศ์กร  
 9. นายอเล็กซ ์ ไนควิสท ์  
 10. นางสาวเพียงฤทัย บุญฟัก  
 11. นายปุณชญา พรหมช่วย  
 12. นายภูมินทร์ สิทธิวรานนท์ 
 13. นายสหัสณัฏฐ์ ปัญญาธรานุกูล 
 14. นายธีธัช จิรชัยรัตนสิน 
 *** 15. นายก้องภพ ธรรมวาริน 
 16. นายกฤษตมุข จงพิทักษ์เกียรต ิ
 *** 17. นายอัครวัฒน์ พงษ์ชัยไกรกิต ิ
 18. นายเพชรพันเเสง โพธิ์ขาว 
 19. นายสหรัถ ธนทวีธรรม 
 *** 20. นายกฤติธัช ไพรสุวรรณ 
 *** 21. นายธนวรรธ นกอยู่ 
 *** 22. นางสาวธนัชญา อ่ิมแก้ว 
 23. นายณัฐวุฒิ เจริญโชควิทยา 
 24. นายพุฒิกานต ์ วรัชญ์เฉลิมกุล 
 *** 25. นางสาวเพ็ญพิชชา อยู่หุ่น 
 *** 26. นายศุภวิชญ์ บูรณะเศรณ ี
 27. นายนนทพัทธ์ โพธิสาร 
 

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

หมายเหตุ       ให้ดูท้ายประกาศน้ีด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 

ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  โครงการพิเศษ English Program 
 

นักศึกษา  ปวช.  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ English Program ที่สอบคัดเลือกได้ให้
รับทราบและปฏิบัติ  ดังนี้ 
         

         1. วันอังคารที่  2  เมษายน  2562    ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

  2. วันศุกร์ที่  5  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.   
           นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ ชั้น 8  อาคาร 62 แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
และเตรียมเงินสด  เพื่อจ่ายค่าเครื่องมือ  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 าเนินการตามข้อ 2  จะถือว่าสละสิทธิ์   จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้      
       (มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไปแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       

 

 
/3.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่... 
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 3.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 
1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

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

2. ช าระเงิน 
   (ประมาณ 57,450.-บาท) 

- เข้าระบบช าระเงินและพิมพ์ใบรายงานช าระเงินไปติดต่อช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 4-12  เมษายน  
2562 

3. เข้าระบบขึน้ทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลข
ประจ าตัว ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น
ทะเบียนใหม่  หลักฐานส าหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา อาทิ ส าเนา
หลักฐาน  การศึกษา ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย
นักศึกษา ใหง้านทะเบียนและสถิตินักศึกษา   วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562 

 
หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคนจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  คือ   เม่ือส าเร็จ
การศึกษาแล้วต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3  ไม่ต่ ากว่า 2.50    โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาจากใบ ปพ.1:3  เท่านั้น        

กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้นต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้      
ต้องสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)   สายวิทย์ - คณิต   หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4)  สายวิทย์ – คณิต     โดยเมื่อสอบผ่าน
การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)  สายวิทย์ – คณิต  แล้ว  ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั ้น  และถ้าภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจพบว่า
คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 
/4.  วันอังคารที่... 
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  4.  วันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562 
       เวลา  08.30  น.    - นักศึกษาปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ชั้น 8  อาคาร 62   
      เวลา  13.00  น.     - พบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามห้องท่ีก 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  3  มิถุนายน  ถึงวันศุกร์ที่  7  มิถุนายน  2562 
     เวลา  08.30 – 12.00 น.     –  ปรับพี้นนักศึกษาใหม่ 
 
       7.  วันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2562   เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  1/2562 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   2  เมษายน  2562 
 
 
         
                         (รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                                           คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 


