
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ปีการศึกษา ๒๕63 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ์ 
--------------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา 
โดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)  
ปีการศึกษา ๒๕63 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายชื่อท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยและขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้จะถูกส่งรายชื่อไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อน าไปตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  2. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งช าระ เงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th 
/Student/StudentLogin.aspx และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป  

 3. วันที่ 8 เมษายน 2563 ให้ดูก าหนดการอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศให้ทราบ  
อาทิ วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา  ค่าเครื่องมือในการฝึก 
และค่าถ่ายรูปเคร่ืองแบบนักศึกษา ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 

 

        ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิก์ารเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

 4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยมีคะแนนตามที่ก าหนดดังนี้ 

  4.1 โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3  ไม่ต่ ากว่า 
2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้น 
ที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น 
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       4.2 กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์แล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
เฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั้น   
  กรณีนักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์ 
การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   20   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษ)ี 
      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย  
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรม 
          หรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ปีการศึกษา ๒๕63 ระดับประกาศนียบัตร 
          วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

(ความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. เด็กชายพิชญ์กาณต์ ชัยโรจน ์ สาขาเครื่องกล (M)  โปรแกรมภาษาไทย 
2. นายคชา ธนะพิทักษ์ สาขาเครื่องกล (M)  โปรแกรมภาษาไทย 
3. เด็กชายปฐวี ธนาบูรณ์ สาขาเครื่องกล (M)  โปรแกรมภาษาไทย 
4. เด็กชายพาทิศ จตุพรจรัส สาขาเครื่องกล (M)  โปรแกรมภาษาไทย 
5. เด็กชายศิวกร ปานบ้านแพ้ว สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)  โปรแกรมภาษาไทย 
6. เด็กชายรมย์นลิน เปี่ยมเจริญ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)  โปรแกรมภาษาไทย 
7. นายวิชาญ วิชญานุภาพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)  โปรแกรมภาษาไทย 
8. เด็กชายปฏิพัทธ์ ตู้จินดา สาขาโยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย 
9. เด็กชายษฎาวิชญ์ จันทรัตน์ สาขาเครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
10 เด็กชายกฤติน ช่วยพิเคราะห์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E) โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
11. เด็กชายภคิน บุญชนะชัย สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E) โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
12. นายปรรณ เรืองฤทธิ์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E) โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
13. เด็กชายภูวณัฏฐ์ ธีรนุลักษณ์ สาขาโยธา (C) โปรแกรมภาษาอังกฤษ 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

(ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. เด็กชายหรรษธร สันประดิษฐ์ สาขาเครื่องกล (M)  โปรแกรมภาษาไทย 
2. นายนภสินธุ ์ ยางสวย สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E) โปรแกรมภาษาไทย 
3. เด็กชายฐิติวัชร์ เพ็ชรสดศิลป์ สาขาโยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย 

 


