
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง   ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
    ………………………………………………    

    

                          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าไปยืนยันสิทธิ์
เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี  โครงการปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา  2562   ดังรายชื่อต่อไปนี้  (ทั้งหมด  4 หน้า) 
 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM-R) 

 

  ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
1. นายภูริภัส กราบกลาง 
2. นางสาววนิดา ธรรมปัทม์ 
3. นางสาวชนภรณ์ นคร 
4. นายประภวิษณ์ มิตรภานนท์ 
5. นางสาวเกศวารี ปิงคลาศัย 
6. นางสาวธนพร พวงแย้ม 
7. นายศุมงคล แพทย์คด ี
8. นายสรายุทธ เจริญพร 
9. นางสาวกรรณิกา จ าปาขาว 
10. นางสาวปลิตา ปะละศรี 
11. นางสาวอภิญญา ประยงค์หอม 
12. นายอัครพนธ์ แก้วเกต ุ
13. นายชานนท์ อุ่มน้อย 
14. นายรัฐธรรมนูญ บุญประดิษฐ์ 
15. นายณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 

  
/16.นายปฏิภาณ... 

หมายเหต ุ ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM-R) (ต่อ) 

 

  ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
16. นายปฏิภาณ ลือแก้วกาญจน์ 
17. นายภัทรพงษ ์ งามส าโรง 
18. นางสาวศุทธินี สถิตานนท์ 
19. นายศุภเชษฐ แตงไทย 
20. นายธีระเดช เผ่าเฮง 
21. นายจักรพงษ ์ อโนมพันธุ์ 
22. นางสาวอัจฉรา จ าปาพันธ์ 
23. นายสวรินทร์ ประเสริฐศรี 
24. นายนวพรรษ มะลิผล 
25. นายณัฏฐ์ดนัย สุทธิวโรตมะกุล 
26. นายปฏิภาณ อังกาพย์ 
27. นายสุรสีห์ ชมชื่นกลิ่น 
28. นายภัทรพล สายสะอาด 
29. นายวัชระ ยันนะทัย 

 
 
 

หมายเหต ุ ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 
ปริญญาตรี  4  ปี   โครงการปกติ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4  ปี โครงการปกติ  ที่สอบสัมภาษณ์ได้ให้รับทราบและปฏิบัติ   ดังนี้ 
 

 1.  วันอังคารที่ 2  เมษายน   2562     ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
2.  ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562    ให้ยืนยันสิทธิ์ใน

ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house)   เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยด าเนินการดังนี้ 
2.1 เข้าสู่ระบบ http://mytcas.com เพ่ือลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ ตั้งแต่วัน  2  เมษายน  

2562 เป็นต้นไป 
2.2 น ารหัสผ่ านที่ ได้ รับ เข้ าไปยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่ งเฮ้า ส์  (Clearing house) เพ่ื อเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้ทาง http://mytcas.com   ตั้งแต่
วันที่ 24 – 25  เมษายน  2562  โดยเลือกยืนยันสิทธิ์ และกรอกเลขประจ าตัวประชาชน และ
รหัสผ่านที่ได้รับตามข้อ 2.1 

 **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้** 
 3.  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่
เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th  ในวันที่เสาร์ที่  27  เมษายน  2562 
 4.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 
1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

- ซ้ือเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS       
  เพ่ือศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน และ การช าระ    
  เงิน  (จ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป) 

2. ช าระเงิน 
   (ประมาณ 21,950.-บาท) 

- เข้าระบบช าระเงินและพิมพ์ใบรายงานช าระเงินไปติดต่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์ 
  ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 1 – 7  พฤษภาคม  2562 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที ่http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจ าตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21  พฤษภาคม      
  2562  เป็นต้นไป 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานส าหรับการข้ึนทะเบียนนักศึกษา อาทิ ส าเนาหลักฐาน 
  การศึกษา   ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน   รูปถ่าย
นักศึกษา    
  ให้งานทะเบียนและสถิตนิักศึกษา   ในวันอังคารที่  4  มิถุนายน  2562 

 

 

http://mytcas.com/
http://mytcas.com/
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/5. วันพุธที่ 1... 

   

  5.  วันพุธที่  1  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น.    นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ   ชั้น 8   
อาคาร 62 และเตรียมเงินสดคนละประมาณ 700.00 บาท เพื่อจ่ายค่าเสื้อฝึกงาน ค่าถ่ายรูป และนักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จะต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานทางช่าง 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์จบการศึกษา  ซึ่งวิทยาลัยจะประกาศก าหนดการเรียนปรับพื้นฐานทางช่างให้ทราบ       ใน
ภายหลัง 
 6.  วันพุธที่  22  พฤษภาคม  2562    
                   เวลา  08.30  น.    -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62   
                   เวลา  13.00  น.    -   พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องทีก่ าหนด   
           นักศึกษาทุกคนที่มาปฐมนิเทศต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย    โดย 

     - ผู้ชาย  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันเดิมหรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง   กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า    
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด)   ตัดผมสั้นทรงสุภาพ   สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 
     - ผู้หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันเดิมหรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง   กระโปรงสีด า  หรือ 
สีกรมท่า  และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

  7.  วันอังคารที่  28  พฤษภาคม  2562 
  เวลา  08.30 น.     -    อบรมจริยธรรม  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62 

  8.  วันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน  2562 
  เวลา  08.30 น.     –    สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่  (ประกาศห้องสอบทาง            
                                www.cit.kmutnb.ac.th ในวันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2562) 

   9.  วันพฤหัสบดี  20  มิถุนายน  2562 
        เวลา  13.00 น.     –  รับเสื้อฝึกงาน  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62    
  10.  วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562    เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี  1/2562 
                                                                 
     ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                              (รองศาสตาจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                                      คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 


