
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่น 

ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

--------------------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา 

โดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕63 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยและขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งช าระ เงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://newstudent. kmutnb.ac.th 
/Student/StudentLogin.aspx ระหว่างวันอังคารที่ 28 มกราคม - วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  และน าไปช าระเงิน
ที่ธนาคาร 

2. วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ให้ดูก าหนดการอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศให้ทราบ
อาทิ วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก 
และค่าถ่ายรูปเคร่ืองแบบนักศึกษา ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

3. วันเสาร์ที่  2 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครอง
มาพร้อมกันที่หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา  

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย 
- ผู้ชาย แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง

กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้า 
หุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

- ผู้หญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง
กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีด า

ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 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 คือต้องสอบผ่านการเรียน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยเมื่อสอบผ่านการเรียน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์แล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
เฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั้น   

กรณีนักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูก 
ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หากไม่ท าการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา 
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ได้ช าระไว้จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

            ประกาศ  ณ  วันที่   24   มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง   ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
        ปีการศึกษา 2563  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย ช่ือสาขาท่ีสอบผ่าน ชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม

1 เด็กชาย กฤตัชญ์ ศิลป์รุ่งธรรม เคร่ืองกล โปรแกรมภาษาไทย (M) หมากกระดาน
2 นาย ณัฏฐชัย มีแต้ม เคร่ืองกล โปรแกรมภาษาไทย (M) แบดมินตัน
3 นาย โสตถิศักด์ิ ถนอมไชย เคร่ืองกล โปรแกรมภาษาไทย (M) นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่)
4 เด็กหญิง วาราดา บุญสิทธ์ิ เคร่ืองกล โปรแกรมภาษาไทย (M) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)
5 เด็กชาย รชต พูลเจริญ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย (E) แบดมินตัน
6 นางสาว ธฤตมน บูรณวัฒนาโชค ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย (E) นักดนตรีไทย (ซออู้)
7 เด็กชาย ปิยะทัศน์ จันใบเล็ก โยธา โปรแกรมภาษาไทย (C) นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส)
8 นาย อินทรัตน์ ภู่สะอาด โยธา โปรแกรมภาษาไทย (C) ยูโด
9 เด็กชาย ภัทรกร ทองทวี โยธา โปรแกรมภาษาไทย (C) มวยสากลสมัครเล่น




