
 

 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) 
--------------------------- 

                 
                    ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่ อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.)     
ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังรายช่ือต่อไปนี้ (ทั้งหมด  4 หน้า) 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  (TDET-2R11) 

(โควตาเรียนดี ล าดับที่ 1 – 12) 
(โควตากีฬาและศิลปวัฒนธรรม ล าดับที่ 13) 

 

  ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 1. นายณัฐภัทร จ่าภา 
 2. นายนันท์ธวัช ปานต๊ะระษ ี
 3. นายตรินัยน ์ วงษ์สุวรรณ 
 4. นายชัยโรจน ์ วงษ์สุวรรณ 
 5. นายพิสุทธิ ์ แสนค าหมื่น 
 6. นายชินภัทร จันทร์บุตราช 
 7. นายณัชพล เหงกระโทก 
 8. นายภูวิศ ขัติวงศ์ 
 9. นายณัฐวัฒน ์ เอี่ยมส าอางค์ 
 10. นางสาวศุภาลิณ ี เจริญผล 
 11. นายอติรุจ ชัยโชตกิจ 
 12. นายภูมิพัฒน์ จันทร์นุ่ม 
 13. นายอัครพนธ์ สวนศร ี

  

หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
/14.นายนันทวัฒน.์.. 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  (TDET-2R11) (ต่อ) 

 

  ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 14. นายนันทวัฒน ์ ลอยแก้ว 
 15. นายนนทนัตถ ์ ก าจร 
 16. นายกรวิทย ์ ภูผารส 
 17. นายภานุวัฒน ์ อินมา 
 18. นายอดิศร ไชยพิมพ ์
 19. นายไพศาล พันธ์บุตร 
 20. นางสาวปนัดดา จ าปา 
 21. นายกิตติศักดิ ์ กัปโก 
 22. นายนันทปรีชา ทองบุตร 
 23. นายเจษฏา กุนัย 
 24. นายจิรกฤต เฉลิมเสริมศร 
 25. นายชาคริต นาวีภาพ 
 26. นายจารุวัฒน ์ บุญงาม 
 27. นางสาวปดิวรัดา กลิ่นขจร 
 28. นายฏรินทร ์ ชูช่วย 
 29. นายคณิศร ไชยท ิ
 30. นายนันทวิทย ์ แสนสนธิ 
 31. นายณัฐภัทร เทพนาคิน 
 32. นายวุฒินันท ์ แถวจันทร์ 

 
หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 
ปริญญาตรี  หลักสูตร 2-3  ปี (อส.บ.)  และ  หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) โครงการปกติ 

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   
ชั้น 8  อาคาร  62   และเตรียมเงินสดคนละประมาณ 700.00 บาท  เพื่อจ่ายค่าเสื้อฝึกงาน   ค่าถ่ายรูป  
          ***   ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการตามข้อ  2  จะถือว่าสละสิทธิ์   จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้    
                       (มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไปแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
  

3.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 

1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- ซื้อเอกสารขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS       
  เพื่อศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 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 4 – 12 เมษายน 2561 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจ าตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานส าหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา อาทิ ส าเนาหลักฐาน 
  การศึกษา   ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน   รูปถ่ายนักศึกษา    
  ให้งานทะเบียนและสถิตนิักศึกษา   ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 

                 
 
 
 

/4. วันพฤหัสบดี... 
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 4.  วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2562     
      เวลา  08.30  น     -    ปฐมนิเทศ   ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62    
      เวลา  13.00  น.    -    พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่ก าหนด    

        นักศึกษาทุกคนที่มาปฐมนิเทศต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  โดย      

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

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

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

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

 
 
 
  
 


