
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ที่ 071/2563 

เรื่อง รายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม และกําหนดการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

โครงการรับตรงรวมกัน TCAS รอบท่ี 3 (ADMISSION 1) 

ประจําปการศึกษา 2563 (ฉบับเพ่ิมเติม) 

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

ดวยคณวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขอแจงรายระเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการรับตรงรวมกัน TCAS รอบที่ 3 

(ADMISSION 1) ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. ผู  ม ี รายชื ่ อโครงการรับตรงร วมกัน TCAS รอบท่ี 3 (ADMISSION 1)  กรอกขอมูลนักศึกษาใหม

ภายในวันจันทรท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ท่ี Link: https://bit.ly/2LteeaQ หรือ Scan QR Code 

2. เตรียมสําเนาเอกสารในรูปแบบไฟล นามสกุล .pdf ดังตอไปนี้ 

2.1 บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประชาชน

2.2 หลักฐานแสดงวาจบการศึกษา ใบ รบ. 1 / Transcript หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวาจบการศึกษาใน

ระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. แลว (หากสถานศึกษาออกใหไมทันใหใชผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ี 1/2562) 

    2.3 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเทานั้น ไมรับผลตรวจจากคลินิก

และสถานพยาบาล สามารถตรวจไดท้ังโรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน) โดยใหแพทยสรุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแทพย และประทับตราของโรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทยดวย ประกอบดวย 

         2.3.1 ตรวจสุขภาพท่ัวไป เพ่ือดูความสมบูรณของรางกาย ซ่ึงตองไมเปนโรคท่ีอาจจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและไมเปนโรคติดตอเรื้อรัง 

         2.3.2 เอ็กซเรยปอด (ไมตองนําแผนฟลมเอ็กซเรยมา เอาเฉพาะผลการตรวจเทานั้น) 

     2.3.3 ตรวจปสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปสสาวะท่ัวไป (U/Z) 

 2.3.4 ตรวจสอบตาบอดสี (สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (ECE) และ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส (IEE) และสาขาวิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) และสาขา

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)) 

         2.3.5 ผลตรวจความสมบูรณของเม็กเลือด (CBC) 

หมายเหตุ ผลการตรวจสุขภาพใหนํามายื่นในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม กอนพบอาจารยท่ีปรึกษา 

3. สงไฟลท่ีเตรียมไวในขอ 2 (รวมเปนไฟลเดียว) ภายในวันจันทรท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงเวลา 24.00 น.

ทาง E-mail ของแตละภาควิชา โดยต้ังชื่อเรื่องท่ีสงวา “เอกสาร TCAS 3 ชื่อ-สกุลของนักศึกษา ชื่อยอสาขาวิชา 

วุฒิการศึกษา” (ตัวอยาง : เอกสาร TCAS3 นางสาวตั้งใจ เรียนดี สาขาวิชา MPTE ม6/ปวช) รายละเอียดดังตอไปนี้ 



 

ÿć×ćüĉßć E-mail 

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöÖćøñúĉê 

-� PE üĉýüÖøøöÖćøñúĉê (đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ)  

-� E-RE üĉýüÖøøöĀčŠî÷îêŤĒúąøąïïĂĆêēîöĆêĉ  (ĀúĆÖÿĎêø

õćþćĂĆÜÖùþ) 

pe@eng.kmutnb.ac.th 

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöđÙöĊ 

-� Ch.E üĉýüÖøøöđÙöĊ (đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ) 

-� I-Ch.E üĉýüÖøøöđÙöĊ (ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ) 

che@eng.kmutnb.ac.th 

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø 

- IE üĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø (đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ) ie@eng.kmutnb.ac.th  

õćÙüĉßćüĉýüÖøøö×îëŠć÷üĆÿéčĒúąēúÝĉÿêĉÖÿŤ 

-� MHE üĉýüÖøøö×îëŠć÷üĆÿéč 

-� LE üĉýüÖøøöēúÝĉÿêĉÖÿŤ 

-� LE üĉýüÖøøöēúÝĉÿêĉÖÿŤ (ēÙøÜÖćøÿöìïóĉđýþ) 

mhle@eng.kmutnb.ac.th 

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöüĆÿéčĒúąđìÙēîēú÷ĊÖćøñúĉê 

-� MATE üĉýüÖøøöüĆÿéč (đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ) 

-� I-IME üĉýüÖøøöüĆÿéčđßĉÜîüĆêÖøøö (ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ) 

mpte@eng.kmutnb.ac.th 

 

ÖĞćĀîéÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ 

ēÙøÜÖćøøĆïÖúćÜøŠüöÖĆî ADMISSION 1 TCAS øĂïìĊę 3 ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563 

ÖĞćĀîéÖćø ÖćøéĞćđîĉîÖćø 

üĆîìĊę 8 – 9 óùþõćÙö 2563 đ×šćøąïïđóČęĂ÷Čî÷Ćîÿĉìíĉĝ (Clearing-House) đ×šćýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ

óøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ àċęÜÿćöćøë÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĕéšđóĊ÷Ü 1 ĒĀŠÜđìŠćîĆĚî 

-�÷Čî÷Ćîÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ 

ìĊęđüĘïĕàêŤ http://mytcas.com 

-�ñĎšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÿćöćøë÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĕéšđóĊ÷Ü 1 ĒĀŠÜđìŠćîĆĚî  

õć÷ĔîüĆîìĊę 8 – 9 óùþõćÙö 2563  

-�ĀćÖĕöŠ÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĔîßŠüÜüĆîđüúćéĆÜÖúŠćüÝąëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝÖćøđ×šćýċÖþć 

-�đöČęĂ÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĒúšüÝąëĎÖêĆéÿĉìíĉĝĔîÖćøÿöĆÙøøĂïëĆéĕð 

 

 

 

 



ÖĞćĀîéÖćø ÖćøéĞćđîĉîÖćø 

üĆîìĊę 17 óùþõćÙö 2563 éĎðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎš÷Čî÷Ćîÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂö

đÖúšćóøąîÙøđĀîČĂĕéšìĊę http://www.admission.kmutnb.ac.th 

üĆîìĊę 21 – 28 óùþõćÙö 2563 ñĎšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü ĔĀšđ×šćøąïïßĞćøąđÜĉîîĆÖýċÖþćĔĀöŠìĊęĀîšćđüĘïĕàêŤ 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx 

ēé÷Ĕßšđú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî 13 ĀúĆÖ đóČęĂóĉöóŤĔïĒÝšÜßĞćøąđÜĉî

ÙŠćúÜìąđïĊ÷î ĒúšüîĞćĕðßĞćøąđÜĉîìĊęđÙćøŤđêĂøŤíîćÙćø 

29 óùþõćÙö 2563 đðŨîêšîĕð ýċÖþćÝćÖÙĎŠöČĂ×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ http://stdregis.kmutnb.ac.th 

ēé÷Ĕßšđú×ìĊęïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ïĆîìċÖ×šĂöĎúðøąüĆêĉîĆÖýċÖþć Ēúą×šĂöĎú

ìĊę đÖĊę÷ü×šĂÜĔĀšÙøïëšüî éĞćđîĉîÖćøóĉöóŤĔïìąđïĊ÷îðøąüĆêĉ ĔïĒìîïĆêø

ðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć ĔïÙĞć×ĂđðŗéïĆâßĊ ĔïøĆïøĂÜîĆÖýċÖþć ĔïøĆïøĂÜñĎšðÖÙøĂÜ 

ĔïÙĞćÿĆââćÖćøđ×šćđøĊ÷î ĒúąÝĆéđêøĊ÷öđĂÖÿćøìĊęêšĂÜĔßš×ċĚîìąđïĊ÷îêćöÙĎŠöČĂ

îĆÖýċÖþćĔĀöŠĔĀšÙøïëšüî îĞćÿŠÜđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüĔîüĆîóïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć 

1 öĉëčîć÷î 2563 đðŨîêšîĕð 

(÷ÖđüšîüĆîĀ÷čéøćßÖćø) 

îĆÖýċÖþćàČĚĂÙĎŠöČĂîĆÖýċÖþć è ÖúčŠöÜćîÖćøđÜĉî ÖĂÜÙúĆÜ ßĆĚî 1 

ĂćÙćøïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷üĉýüÖøøöýćÿêøŤîćîćßćêĉÿĉøĉîíøĕì÷-đ÷ĂøöĆî (TGGS) 

øćÙć 200 ïćì  

1 ÖøÖäćÙö 2563 óïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć đóČęĂ×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ éĆÜîĊĚ 

-� đüúć 08.30 î. óïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìĊęõćÙüĉßć đóČęĂêøüÝÿĂïđĂÖÿćø

Öćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ øĆïôŦÜÙĞćĒîąîĞć óøšĂöìĆĚÜ ĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊę

ðøċÖþćúÜîćöĔîĔïĒìîïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć 

-� đüúć 09.30 – 15.00 î. ×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ ēé÷ĔĀšîĆÖýċÖþćîĞć

ĀúĆÖåćîÿĞćĀøĆïÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ  

o� (ýċÖþćøć÷úąđĂĊ÷éĕéšÝćÖÙĎŠöČĂÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ)

ÿŠÜöĂïđĂÖÿćøìĆĚÜĀöéĔĀšÖúčŠöÜćîìąđïĊ÷îĒúąÿëĉêĉîĆÖýċÖþć

o� è ĀšĂÜðøąßčöðøąéĎŠĒéÜ ĂćÙćøĂđîÖðøąÿÜÙŤ ßĆĚî 2

8 ÖøÖãćÙö 2563 đðŗéõćÙđøĊ÷îìĊę 1 ðŘÖćøýċÖþć 2563 

*ĀćÖöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖĞćĀîéÖćøÝąĒÝšÜĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïĒúąĔĀšîĆÖýċÖþćêĉéêćö×šĂöĎú×Šćüÿćø

ÝćÖÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤ ĕéšÝćÖ đüĘïĕàêŤ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/ ĀøČĂ

https://www.facebook.com/www.eng.kmutnb.ac.th

Āöć÷đĀêč îĆÖýċÖþćÿćöćøëđ×šćøąïïÿćøÿîđìýđóČęĂÜćîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþć đóČęĂêøüÝÿĂïñúÖćøúÜìąđïĊ÷î

đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïêćøćÜÿĂî×ĂÜõćÙüĉßćēé÷Ĕßš USERNAME ÙČĂ đú×ðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć Ēúą PASSWORD ÙČĂ 

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî øć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöýċÖþćÝćÖÙĎŠöČĂÖćøĔßšïøĉÖćøøąïïÿćøÿîđìýđóČęĂÜćîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþć 



ēé÷ĔĀšîĆÖýċÖþćđêøĊ÷öđĂÖÿćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

-� ĔïĒìîïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćìĊęóĉöóŤÝćÖøąïï×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠìĊęđüĘïĕàêŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ÝĞćîüî 1 ÞïĆï

-� ÿĞćđîćĀúĆÖåćîÖćøýċÖþćìĊęÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĒúšü 2 ÞïĆï øĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

-� ÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćî 1 ÞïĆï øĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

-� ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ÝĞćîüî 2 ÞïĆï øĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

-� ÖøèĊìĊęßČęĂ-ÿÖčú×ĂÜðŦÝÝčïĆîĕöŠêøÜÖĆïĀúĆÖåćîÖćøýċÖþć×ĂÜÿëćîýċÖþćđéĉöĔĀšĒîïÿĞćđîćĔïđðúĊę÷îßČęĂ -ÿÖčú 2 ÞïĆï

øĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ 

-� ìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćÞïĆïđêĘöóĉöóŤÝćÖøąïï×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ ĔĀšîĆÖýċÖþćđ×Ċ÷î×šĂöĎúĔĀšÙøïëšüî

-� ĒïïôĂøŤöÿĞćĀøĆïìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć ATM ĒîïóøšĂöÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ĒúąøĆïøĂÜ

ÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ 

-� ÙĞćÿĆââćÖćøđ×šćđøĊ÷îîĆÖýċÖþć öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ ĔĀšđàĘîßČęĂĔĀšÙøï

ĒîïÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ×ĂÜñĎšðÖÙøĂÜ 1 ÞïĆï ĒúąĔĀšñĎšðÖÙøĂÜđàĘîøĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ 

ÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀöŠ 

îĆÖýċÖþćĒêŠÜÖć÷ĔîüĆîóïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć éĆÜîĊĚ 

-� îĆÖýċÖþćßć÷ÿüöđÿČĚĂđßĉĚêÿĊ×ćüđÖúĊĚ÷Ü ÖćÜđÖÜ×ć÷ćüÿĊéĞć ĀøČĂÿĊÖøöìŠć (ĀšćöĔÿŠÖćÜđÖÜ÷ĊîÿŤ) ñöìøÜÿčõćó

ĕöŠ÷ćüđÖĉîðÖđÿČĚĂ ĒúąĕöŠöĆéñö ÿüöëčÜđìšćĒúąøĂÜđìšćĀčšöÿšî 

-� îĆÖýċÖþćĀâĉÜĒêŠÜđÙøČęĂÜĒïïîĆÖýċÖþć ÿüöđÿČĚĂđßĉĚêÿĊ×ćüđÖúĊĚ÷Ü ÖøąēðøÜÿĊéĞć ĀøČĂÿĊÖøöìŠć ĒúąÿüöøĂÜđìšć

Āčšöÿšî 

-� ĀćÖîĆÖýċÖþćöĊ×šĂÿÜÿĆ÷ĀøČĂðŦâĀćìĊęêšĂÜÖćøÿĂïëćöđóĉęöđêĉö êĉéêŠĂĕéšìĊę ÜćîïøĉÖćøÖćøýċÖþć

Āöć÷đú×ēìøýĆóìŤ 02-555-2000 êŠĂ 8110,8147,8114 ĀøČĂìćÜ E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th 
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