
 
 

 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี 2-3 ปี  (อส.บ.) 
หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) 

--------------------------- 
                 
                    ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2-3 ปี (อส.บ.) และหลักสูตรเทียบโอน     
3 ปี (วศ.บ.) ประจําปีการศึกษา 2562  ดังรายช่ือต่อไปน้ี (ทั้งหมด  4 หน้า) 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  

ออกแบบเคร่ืองกล  (MDT-T11) 
(โควตาเรียนดี ลําดับที่ 1 – 11) 

 

  ลําดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 1. นายจีรพงษ์ วุฒิจันทร์ 
 2. นายวาทิต สืบแต่ตระกูล 
 3. นายนภฤทธ์ิ โตติยะ 
 4. นายวิสุทธิภูมิ น่ิมนวล 
 5. นางสาวปรียาพร ยินดีขันธ์ 
 6. นายสันติภาพ สุวรรณศิริ 
 7. นายสาธิต จานสิบสี 
 8. นายพรพัฒน์ ศาลาทอง 
 9. นายสหรัฐ สุขเกษม 
 10. นางสาววรรณนิสา คชรัตน์ 
 11. นายไชโย เฟ่ืองฟู 
 

/12. นายพงศา... 

หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
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ออกแบบเคร่ืองกล  (MDT-T11) (ต่อ) 

 

  ลําดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 12. นายพงศา สิมพิม 
 13. นายสุทิวัส ศักดาณรงค์ 
 14. นายคณิสส์ วรรณจิตร 
 15. นายธีรภัทร ดําเพชร 
 16. นายตะวัน สีอ่อน 
 17. นายเก้ือกูล ดอกกระถิน 
 18. นายณัฐพล พรหมประเสริฐ 
 19. นายกฤตตฤณ ฟักเนียม 
 20. นายวิทยา แก้วแววน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 

ปริญญาตรี  หลักสูตร 2-3  ปี (อส.บ.)  และ  หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) โครงการปกต ิ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี (อส.บ.) และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) โครงการปกติ 

ที่สอบคัดเลือกได้ให้รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
 

   1.  วันอังคารที่  2  เมษายน  2562    ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
  

 2.  วันศุกร์ที่  5  เมษายน  2562    เวลา 13.00  น. นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ   
ช้ัน 8  อาคาร  62   และเตรียมเงินสดคนละประมาณ 700.00 บาท  เพ่ือจ่ายค่าเสื้อฝึกงาน   ค่าถ่ายรูป  
          ***   ถ้านักศึกษาไม่มาดําเนินการตามข้อ  2  จะถือว่าสละสิทธิ์   จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้    
                       (มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชําระไปแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
  

3.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนการดําเนินการ วิธีการดําเนินการ 

1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

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

2. ชําระเงิน 
   (ประมาณ 21,950.-บาท) 

- เข้าระบบชําระเงินและพิมพ์ใบรายงานชําระเงินไปติดต่อชําระเงินที่เคาน์เตอร์ 
  ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 4 – 12 เมษายน 2561 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจําตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เก่ียวข้องในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

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

                 
 
 
 

/4. วันพฤหัสบดี... 
 
 
 4.  วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2562     
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      เวลา  08.30  น     -    ปฐมนิเทศ   ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62    
      เวลา  13.00  น.    -    พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่กําหนด    

        นักศึกษาทุกคนท่ีมาปฐมนิเทศต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  โดย      

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

 5.  วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม  2562   
เวลา  08.30  น.    -    อบรมจริยธรรม  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62    

                  เวลา  13.00  น.    -    รับเสื้อฝึกงาน  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62    
         

   6.  วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562    เปิดเรียนภาคการศึกษาที่  1/2562 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน   2562 
 
 
 
                        (รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                                          คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


