
ประกาศวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เร่ือง   ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนด ี

เขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน 
ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ English Program) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปการศึกษา 2565 

    ………………………………………………..   

        ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ขอประกาศผลสอบคัดเลือกคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี เขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ        
เตรียมวิศวกรรมศาสตร  ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ English Program) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปการศึกษา  2565   ดังรายชื่อตอไปนี้  (ท้ังหมด 6 หนา) 

สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล M(EP) 

หมายเหต ุใหดูทายประกาศนี้ดวย 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

1. นาย คิรากร คลายสำเนียง 

2. นาย ชิษณุพงศ ชนะเคน 

3. นาย ณัฐภพ จีนสุม 

4. นาย ธันฐกรณ ชัยรัตนอาภาพันธ 

5. นาย ภูวริทธิ ์ ขำนิล 

6. นาย รัฐนันท เขมาภิรักษ 

7. นาย วลัญชกร รักตพงศไพศาล 

8. นาย เสฏฐวุฒ ิ วงษศิลป 

9. นางสาว อิสรีย ตันไพจิตร 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส E(EP) 

หมายเหต ุใหดูทายประกาศนี้ดวย 

/26. นายปุณณวิช... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

1. นาย กฤตปพัฒน ทวมชื่น 

2. นาย กันตภณ ณ สงขลา 

3. นาย กัลปชนัฐ พัววิสิทธิ ์

4. นาย เกษมสันต เกษมวีรศานต 

5. นาย คณาธิป จักรสาร 

6. นางสาว จิดาภา เกียรติพรศิริ 

7. นางสาว จิระภัสสร ภักดีวงษ 

8. นาย จิราพงษ สินอภิรมยสราญ 

9. นางสาว ชนาภา รักเหลือ 

10. นาย ชวิศ พิพัฒนาทรกุล 

11. นาย ชาญวิทย ดางทา 

12. นางสาว ณัฐชนัน พูลสวัสดิ์ 

13. นางสาว ณัฐชา อินทชัย 

14. นาย ณัฐเศรษฐ ศุภสุข 

15. นาย ดนุพัฒน สุขถาวรากร 

16. นาย ธนโชต ิ ดวงกุศล 

17. นาย ธนบดี ธาราธรณ 

18. นาย ธรณินทร ลัคนาศิโรรัตน 

19. นาย ธรรมวัต ธีรภรณเลิศ 

20. นาย นภสินธุ พลายละหาร 

21. นาย บุญฤทธิ์ วรรณเต็ม 

22. นางสาว ปริยากร กัลยาวินัย 

23. นาย ปณณธร พรชัยวิวัฒน 

24. นาย ปยภัทร ขันธุลา 

25. นางสาว ปยวรรณ แสงประสิทธิ์ 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส E(EP) (ตอ) 

หมายเหต ุใหดูทายประกาศนี้ดวย 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

26. นาย ปุณณวิช ทรงรัตน 

27. นางสาว พิชยาพร เฉลียวพงษ 

28. นาย ภาคภูมิ คงสุทธ ิ

29. นาย ภาสวิชญ ฮวยขันธ 

30. นางสาว ภาสิกา นอมวัฒนะ 

31. นาย รักภูมิ รัตนกิตติโสภณ 

32. นาย รัชนะ เมืองงาม 

33. นาย รัชพล มูลพินิจ 

34. นางสาว ลภัสรดา โสภณางกูร 

35. นางสาว ลลิตา พลนภา 

36. นางสาว ลาภิศรา ฉิมพัด 

37. นาย วส ุ ศรีคำพา 

38. นาย วุธวัชร สีหชูชาติวัตร 

39. นางสาว ศศิวิมล เมฆชัยภักดี 

40. นาย ศิวพล ธาณุกิจ 

41. นาย ศุภกฤต ทวมพุดซา 

42. นาย สรัญ บุญนำสุข 

43. นาย สิรภพ วงศพิพิธ 

44. นาย แสงตะวัน ดวงทอง 

45. นาย หัฏฐกร สาระอาภรณ 

46. นาย อริยสร เลิศพลังสันติ 

47. นาย อักษรินทร ศักยะชิติพัทธ 

48. นาย อัมรินทร ใจสมุทร 

49. นาย อิทธิพันธุ ปฐมพรวิวัฒน 

50. นางสาว อิสรารักษ พลายเพชร 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา C(EP) 

หมายเหต ุใหดูทายประกาศนี้ดวย 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

1. นางสาว กานตธิดา เอ่ียมบริสุทธิ์ 

2. นาย จีรภัทร ศรีมหาเอก 

3. นางสาว ชุณหพิมาณ พินิจจันทร 

4. นางสาว เชมิณ วอน 

5. นางสาว ณภัทร บุญฤทธิ์เดโช 

6. นาย ณัฏฐวีร อินทรสุวอ 

7. นางสาว ธนาพร ไทรแกว 

8. นาย ธามนิธิศ เตชะธนเศรษฐ 

9. นาย บัญนสินธุ พงษบริรักษ 

10. นางสาว ปาณิสรา สัมปุรณะพันธุ 

11. นาย ปยังกูร เหมทานนท 

12. นางสาว พิชญาภา แกวกุล 

13. นาย ภูปกรณ จงธนกิจ 

14. นาย ราชพฤกษ เหลาเขตกิจ 

15. นางสาว วรัญญา จันทรออน 

16. นาย สิกเกริก สาโรจน 

17. นางสาว สุชานาถ เจริญรัตน 

18. นางสาว อธิชา สงสุข 

19. นางสาว อรวรา ศุภกิจชัยศิลป 

20. นาย อินทัช โจอ้ี พรีซ 
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หมายเหต ุ นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน 

ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2565 ตองดำเนินการ ดังนี ้

1. ใหนักศึกษาเขาระบบการชำระเงินนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ทางลิงคhttps://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
ระหวางวันท่ี  15 - 30 ธันวาคม  2564  โดยปอนเลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก เพ่ือเขาสูระบบ
และพิมพใบ Payment เพ่ือนำไปชำระท่ีธนาคารตามท่ีกำหนด  ถาเลยจากกำหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์
โครงการปกติ     20,450.00 บาท
โครงการ  English Program  57,450.00  บาท
โดยประมาณสำหรับนักศึกษาใหม

2. ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกแลว แตไมจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 หรือ
จบการศึกษาตามหลักสูตร  แตไดคะแนนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกำหนดนักศึกษาจะหมด
สิทธิ์เขาศึกษาตอในวิทยาลัยทันที

3. ถานักศึกษาสละสิทธิ์ ไมวากรณีใดท้ังสิ้น มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนท่ีไดชำระไปแลว
เวนแตนักศึกษาไมจบการศึกษาตามหลักสูตร  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินดังกลาวให

4. วันพุธท่ี  8  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.
4.1 นักศึกษาทุกคนพรอมกันท่ีหองเพชราวุธ   ชั้น 8  อาคาร 62 (แตงกายดวยเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม)
เพ่ือรายงานตัวและเตรียมเงินสดเพ่ือจายคาเครื่องมือ คาชุดฝกงาน คาชุดนักศึกษา คาถายรูป
ตามรายละเอียด ดังนี้

สาขา จำนวนเงิน  (บาท) 
เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล ชาย     7,500.00 

หญิง    7,000.00 
เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชาย   10,500.00 

หญิง  10,000.00 
เตรียมวิศวกรรมโยธา ชาย   11,500.00 

หญิง  11,000.00 

4.2 นำผลการตรวจสุขภาพ ตองเปนใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น  (ไมรับผลตรวจ
จากคลินิกและสถานพยาบาล)  โดยแพทยตองสรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย  มีรายการท่ีตอง
ตรวจดังนี้ 

- ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีรับรองวาเปนผูมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา

- ผลตรวจเอ็กซเรยปอด (ไมตองนำฟลมเอ็กซเรยมาแสดง นำแตผลมา)
- ผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน)

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
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5. ใหนักศึกษาทุกคนท่ีมีชื่อตามประกาศ เขาโอเพนแชนเพ่ือรับขอมูลขาวสารตางๆ ตามคิวอารโคชดานลาง

หมายเหตุ กำหนดการตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

     ประกาศ  ณ วันท่ี  8   ธันวาคม   2564 

    (รองศาสตราจารย ดร.สมิตร   สงพิริยะกิจ) 
       คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุมโอเพนแชทสำหรับนักศึกษาโควตา 
ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2565 
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