
 

            (ท้ังหมด  5  หน้า) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่         /2562 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการรับตรง (รอบสมทบพเิศษ)  

----------------------------------------------- 

ตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีโครงการรับนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบท่ี 5 ระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2562 นั้น คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (จ านวน 2 คน) 

 

1 นาย ปีติภัทร รักษ์ทอง 

2 นาย ธันฐภัทร ์ เลิศฤทธิ์ 

 

ภาควิชาวศิวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (จ านวน 5 คน) 

 

1 นาย วรทัต ศิริวิมลวรรณ 

2 นางสาว ณัฏฐศศิ โชติชนาวงศ ์

3 นาย กิตติกวิน คงจันทร์ 

4 นาย นฤเบศ พูนทอง 

5 นางสาว โชติกา อรุณภกัดี 

6 นางสาว ปุณยาพร อัศยาพร 

  

  

  



 

  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ)  (จ านวน 7 คน) 

1 นาย วินัย อ้ึงพรหมบัณฑิต 

2 นาย กฤติน เพ็งวงศ์ษา 

3 นาย ชนินทร์ คุณอักษร 

4 นาย จิรเมธ หงษ์เวียงจันทร์ 

5 นาย ชยุตม์ บุญทองล้วน 

6 นาย อิสระพงศ์ นารี 

7 นาย นันทวัฒน์ เทศนา 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ให้ดูท้ายประกาศ 



 

รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

โครงการรับตรง (รอบสมทบพเิศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ป/ี5 ปี 
 

14 มิถุนายน 2562  
เป็นต้นไป 

ซื้อชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)  
ราคาชุดละ 200 บาท และน าไปศึกษาข้อมูลการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา) 

17 มิถุนายน 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
17 – 18 มิถุนายน 2562 เข้าระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถ

ยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น 

 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com 

21 – 27 มิถุนายน 2562 นักศึกษาเข้าระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  
โดยใช้รหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน ค่าลงทะเบียน และน าไปช าระ
เงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

22 มิถุนายน 2562 
09.00 – 12.00 น. 

สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
ติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://admission.kmutnb.ac.th  

1 กรกฎาคม 2562 เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสาร
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ด าเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา ใบค า
ขอเปิดบัญชี และจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรวีซ่า) ซึ่งจะมีเลขรหัสประจ าตัว
นักศึกษาแล้ว น าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

9 กรกฎาคม 2562 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
 เวลา 8.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ภาควิชา เพื่อตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ รับฟังค าแนะน า พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบแทนบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา 

 เวลา 9.30 – 15.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยให้นักศึกษาน าหลักฐานส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือนักศึกษาใหม่) ส่งมอบเอกสาร
ทั้งหมดให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 2 

 

 

http://mytcas.com/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
http://admission.kmutnb.ac.th/
http://stdregis.kmutnb.ac.th/


 

โดยให้นักศึกษาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 รูปถ่ายนักศึกษา (ตามตัวอย่างท้ายเล่ม ท.7) ขนาด 1 นิว้ จ านวน 3 รูป เขียนชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวนักศึกษาไว้หลังรูป  

 ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย จ านวน 1 ฉบบั 

 ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

 ทะเบียนนักศึกษาฉบับเต็มพิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ช่องใดที่
ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครื่องหมาย – 

 แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และรับรองส าเนา
ให้เรียบร้อย 

 ค าสัญญาการเข้าเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรอกข้อความและให้
เซ็นชื่อให้ครบทั้ง 3 รายการให้นักศึกษาดึงส าเนา (COPY) แผ่นหลังออก แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ และให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ คนละ 200.00 บาท  
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน

เปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจ าตัวนักศึกษา และ PASSWORD คือเลข
ประจ าตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา 
นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีด า หรือสีกรมท่า (ห้ามใส่กางเกงยีนต์) ผมทรงสุภาพไม่

ยาวเกินปกเสื้อ และไม่มัดผม สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น 

- นักศึกษาหญิงแต่งเครื่องแบบนกัศึกษา สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลีย้ง กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา หมายเลข

โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8110,8147,8114 

 นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกผ่านทุกคนถือให้ปฏิบัติตามรายละเอียด และก าหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังอีกไม่ได้ 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการ

ขัดค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา 


