ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา ๒๕62 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
--------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษา
ผู้ มี ความสามารถดี เด่ นด้ านการกีฬาและศิ ลปวั ฒนธรรม ปี การศึกษา ๒๕62 ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.)
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และ
ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. นั กศึ กษาที่ สอบคั ดเลื อกได้ จะถู กส่ งรายชื่ อไปยั ง กองบริ การการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ เพื่ อน าไปตั ดสิ ทธิ์ การสอบคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาต่ อมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจาปีการศึกษา 2562
2. ให้นักศึกษาที่ สอบคัดเลือกได้เข้าระบบชาระเงินเพื่อขึ้นทะเบี ยนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://newstudent. kmutnb.ac.th
/Student/StudentLogin.aspx ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562 และนาไปชาระเงินที่ธนาคาร
3. วันที่ 2 เมษายน 2562 ให้ดูกาหนดการอื่นๆ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศให้ทราบ อาทิ
วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึ กษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก
และค่าถ่ายรูปเครื่องแบบนักศึกษา ที่ www.cit.kmutnb.ac.th
4. วั นเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐8.3๐ น. ให้ นั กศึกษาที่ สอบคัด เลื อกได้ และผู้ ป กครอง
มาพร้ อ มกั น ที่ ห้ อ งประชุ ม เบญจรัต น์ อาคารนวมิ นทรราชิ นี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย
- ผู้ช าย แต่ งเครื่องแบบนั กศึกษาของสถานศึกษาที่ กาลั งศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้ อเชิ้ ต สี ขาวเกลี้ ย ง
กางเกงสีดาหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้า
หุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
- ผู้ หญิ ง แต่ งเครื่องแบบนั กศึกษาของสถานศึ กษาที่ ก าลั งศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้ อเชิ้ ตสี ขาวเกลี้ ย ง
กระโปรงสีดาหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีดา
ถ้านักศึกษาไม่มาดาเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

-25. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1 โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 - ม.3
ไม่ต่ากว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
5.2 กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 5.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่ านการเรียน
ในระดั บชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 4 (ม.4) สายวิทย์ - คณิ ต โดยต้ องมี ระดั บผลการเรียนเฉลี่ ยเฉพาะชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 4
ไม่ต่ากว่า 2.50 เท่านั้น
กรณีนักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจะถูกตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หากไม่ทาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือประสงค์จะสละสิทธ์ไม่เข้าศึกษา
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชาระไว้จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาระไว้เป็นกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ –นามสกุล
เด็กชายศุภวิชญ์
วันนู
เด็กหญิงพิมพ์จุฑา
ศศิพงศ์พรรณ
เด็กชายอนพัทย์
ปาณฑะผลิน
นางสาววรรณพร
สุวรรณรัตน์
เด็กชายต้นกล้า
โพธิ์แก้ว

6

นายนันทพัทธ์

ศรีวัชระ

7
8
9

เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงปิยพร
นายจิรายุ

แก้วบางยาง
ฉอสุวรรณชาติ
อุระอารีย์

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา
เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมภาษาไทย
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมภาษาไทย
โยธา โปรแกรมภาษาไทย
โยธา โปรแกรมภาษาไทย
โยธา โปรแกรมภาษาไทย

ชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน
หมากกระดาน
นักดนตรีไทย (ซอด้วง)
ฟันดาบ (ดาบสากล)
เทควันโด
เทนนิส
แบดมินตัน
นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก)

