
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง   ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 
    ………………………………………………..    

    
                          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าไปยืนยันสิทธ์ิ
เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี  โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา  2562  ดังรายช่ือต่อไปน้ี  (ทั้งหมด 4 หน้า) 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกําลัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET-RS) 
 

  ลําดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 1. นายจิรพัส กังวีระนนท์ 
 2. นายศุภกานต์ สุทธิโชคธนากร 
 3. นายต้นฝน ทิพเวช 
 4. นายพงศ์พล ม่วงมีค่า 
 5. นายสรวิศ ดวงมาลา 
 6. นายสรวิศ เหิมขุนทด 
 7. นายนนธวัฒน์ พฤติศรัณยนนท์ 
 8. นายภทร เอ้ือรักษ์โอฬาร 
 9. นายรชต ช่ืนศิริ 
 10. นายธีธัช บินกาเด็ด 
 11. นายดนุสรณ์ จันทร์จรูญ 
 12. นายฐากูร ภู่สมบุญ 
 13. นายพัทธดนย์ ดิถดนัย 
 14. นายกษิด์ิเดช จันทรชัย 

/15. นายพรวัฒน์… 

หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET-RS) (ต่อ) 

 

  ลําดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 15. นายพรวัฒน์ อโศกวัฒนะ 
 16. นายเขมทัต กําแพงนิล 
 17. นายอภิสิทธ์ิ สีขันธ์ 
 18. นายณัฐกร นวลสุวรรณ 
 19. นายพีรศักด์ิ วัฒนศัพท์ 
 20. นายสถาพร หีบเพชร 
 21. นายวิศรุต อุปพันธ์พงศ์ชัย 
 22. นายภาสกร ชีวพิทักษ์ผล 
 23. นายอภิวัชร์ เหมบุรุษ 
 
 

หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบสัมภาษณ์                           
ปริญญาตรี  4  ปี   โครงการสมทบพิเศษ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4  ปี โครงการปกติ  ที่สอบสัมภาษณ์ได้ให้รับทราบและปฏิบัติ   ดังนี้ 
 

 1.  วันอังคารที่ 2  เมษายน   2562     ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
2.  ผู้ที่มีรายช่ือผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจําปีการศึกษา 2562    ให้ยืนยันสิทธ์ิใน

ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ               
โดยดําเนินการดังน้ี 

2.1 เข้าสู่ระบบ http://mytcas.com เพ่ือลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ ต้ังแต่วัน  2  เมษายน  
2562 เป็นต้นไป 

2.2 นํารหัสผ่ านที่ ได้รับ เข้ าไป ยืน ยันสิท ธ์ิ เคลียริ่ งเฮ้าส์  (Clearing house) เพ่ื อ เข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้ทาง http://mytcas.com   ต้ังแต่
วันที่ 24 – 25  เมษายน  2562  โดยเลือกยืนยันสิทธ์ิ และกรอกเลขประจําตัวประชาชน และ
รหัสผ่านที่ได้รับตามข้อ 2.1 

 **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กําหนดหรือไม่ดําเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้** 
 

 3.  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) สามารถดูประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อได้ที่
เว็บไซต์  http://admission.kmutnb.ac.th  ในวันที่เสาร์ที่  27  เมษายน  2562 
 4.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังน้ี 

ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- ซื้อเอกสารข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ช้ัน 1 อาคาร TGGS    
  เพ่ือศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน และ การชําระ    
  เงิน  (จําหน่ายต้ังแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป) 

2. ชําระเงิน 
   (ประมาณ 31,450.-บาท) 

- เข้าระบบชําระเงินและพิมพ์ใบรายงานชําระเงินไปติดต่อชําระเงินที่เคาน์เตอร์ 
  ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 1 – 7  พฤษภาคม  2562 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจําตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 21  พฤษภาคม   
  2562  เป็นต้นไป 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานสําหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา อาทิ สําเนาหลักฐาน 
  การศึกษา  สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน  รูปถ่ายนักศึกษา  
  ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   ในวันอังคารที่  4  มิถุนายน  2562 

/5.วันพุธที่ 1... 
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  5.  วันพุธที่  1  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น.    นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ   ช้ัน 8   
อาคาร 62  และเตรียมเงินสดคนละประมาณ 700.00 บาท เพ่ือจ่ายค่าเสื้อฝึกงาน ค่าถ่ายรูป และนักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จะต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานทางช่าง 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์จบการศึกษา  ซ่ึงวิทยาลัยจะประกาศกําหนดการเรียนปรับพื้นฐานทางช่างให้ทราบใน
ภายหลัง  
 6.  วันพุธที่  22  พฤษภาคม  2562    
                   เวลา  08.30  น.    -   พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่กําหนด                      
    เวลา  13.00  น.    -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62   
           นักศึกษาทุกคนท่ีมาปฐมนิเทศต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย    โดย 

     - ผู้ชาย  แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันเดิมหรือสวมเสื้อเช้ิตสีขาวเกลี้ยง   กางเกงสีดําหรือสีกรมท่า    
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด)   ตัดผมสั้นทรงสุภาพ   สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีดําไม่มีลวดลาย 
     - ผู้หญิง แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาสถาบันเดิมหรือสวมเสื้อเช้ิตสีขาวเกลี้ยง   กระโปรงสีดํา  หรือ 
สีกรมท่า  และรองเท้าหุ้มส้นสีดําไม่มีลวดลาย 

  7.  วันพุธที่  29  พฤษภาคม  2562 
  เวลา  08.30 น.     -    อบรมจริยธรรม  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 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  ช้ัน 8  อาคาร 62    
  10.  วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562    เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  1/2562 
                                                                 
     ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                     (รองศาสตาจารย์ ดร. สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                                      คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 


