
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี  (วศ.บ.)  

นักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีและนักศึกษาโครงการ
คัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี 

โครงการสมทบพิเศษ 
--------------------------- 

                 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี (วศ.บ.) นักศึกษาโครงการคัดเลือกตรง
ใช้คะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดีและนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาส
ส าหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561  
ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ท้ังหมด  3  หน้า) 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (CvET-R13S) 

 

  ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล  
 1. นายสุพล หอหิรัญญ์ 
 2. นายศวีระ ศักดา 
 3. นายธนธรรม ธรรมทินโน 
 4. นายปิยะปัญญา คนขยัน 
 5. นายวัชรพงษ์ แก้วพิชัย 
 6. นางสาวมสฤณา แสงสุทธิ์ 
 
 

หมายเหต ุ ให้ดูท้ายประกาศนี้ด้วย 
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ท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 
ปริญญาตรี  4  ปี   โครงการสมทบพิเศษ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4  ปี โครงการสมทบพิเศษ  ที่สอบคัดเลือกได้ให้รับทราบและปฏิบัติ   ดังนี้ 
 

 1.  วันพฤหัสบดีที่  26  เมษายน   2561     ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   
 2.  รับรหัสผ่านส าหรับเข้าไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัยที่
เว็บไซต์ http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ClrHousePWDInfo.aspx ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม  2561 
โดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัครเพ่ือรับรหัสผ่านไปยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing 
House) 
 

 3.  เข้าระบบส าหรับยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม  2561   
ที่เว็บไซต ์http://tcas.cupt.net 
 **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้** 
 

 4.  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่
เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2561 
 

 5.  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการด าเนินการ 

1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

- ซื้อเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS       
  เพ่ือศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียน และ การช าระ    
  เงิน  (จ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2561 เป็นต้นไป) 

2. ช าระเงิน 
   (ประมาณ 31,450.-บาท) 

- เข้าระบบช าระเงินและพิมพ์ใบรายงานช าระเงินไปติดต่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)  ระหว่างวันที่ 22 – 28  พฤษภาคม  2561 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม ่

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที ่http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้เลขประจ าตัว  
 ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  (ตั้งแต่วันที่ 25  มิถุนายน  
2561 เป็นต้นไป) 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้น  
  ทะเบียนใหม่  หลักฐานส าหรับการข้ึนทะเบียนนักศึกษา อาทิ ส าเนาหลักฐาน 
  การศึกษา   ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน   รูปถ่าย    
นักศึกษา ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   ในวันพฤหัสบดีที่ 26  กรกฎาคม  2561  

 
 

/6. วันอังคารที่ 15... 
 

http://tcas.cupt.net/
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  6.  วันอังคารที่  15  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00  น.     นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ   
ชั้น 8  อาคาร 62    และเตรียมเงินสดคนละประมาณ 1,000 บาท เพื่อจ่ายค่าเสื้อฝึกงาน ค่าถ่ายรูป และ
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จะต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐาน
ทางช่าง มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์จบการศึกษา  ซึ่งวิทยาลัยจะประกาศก าหนดการเรียนปรับพื้นฐานทางช่างให้ทราบ
ในภายหลัง 
    
 7.  วันพุธที่  13  มิถุนายน  2561    
                   เวลา  08.30  น.    -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62   
                   เวลา  13.00  น.    -   พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องที่ก าหนด   

           นักศึกษาทุกคนที่มาปฐมนิเทศต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย    โดย 

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

 

  8.  วันพุธที่  20  มิถุนายน  2561    
  เวลา  08.30  น.    -    อบรมจริยธรรม   ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ชั้น 8  อาคาร 62    

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

   9.  วันจันทร์ที ่ 6  สิงหาคม  2561    เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี  1/2561 
                                                                 
     ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  อ่องอารี) 
                                      คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 

 


