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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ 0104 /2564
เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ.
หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร (TCAS 1) ประจําปการศึกษา 2565
----------------------------------------------ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โครงการรับนักศึกษา
เรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร (TCAS 1) ประจําปการศึกษา 2565 นั้น
คณะฯ ขอประกาศรายชื่ อผู ผ านการสอบสั มภาษณ ที่ เข ารั บการสั มภาษณ ในวั นพฤหั สบดี ที่ 9 ธั นวาคม 2564
(การสอบสัมภาษณแบบออนไลน) ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต
01102 E-RE วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)
นายณภัทร
เอี่ยมวิรัชชัย
1
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)
นางสาวสุจิณณา ชื่นทองคํา
1
3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
01105 ME วิศวกรรมเครื่องกล (จํานวน 2 คน)
1
นายชยพล
ตันเสถียร
นางสาวกัลยรักษ จิตรชนะ
2
01106 AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (จํานวน 1 คน)
นายจิรัฏฐ
ศิริวิทยปรีชา
1
4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
01110 E-EE วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)
นายศุภเศรษฐ
ชูสุข
1
01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)
นายนันทวัฒน
สุขศิริสันต
1
5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
01112 CE วิศวกรรมโยธา (จํานวน 1 คน)
นายปฐมทัต
พจมานพรชัย
1

2

ทายประกาศ
รายละเอียดที่ตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม
ผูผานการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4ป/5ป ยังไมถือวาเปนผู มีสิ ทธิ์เขาศึกษาในคณะวิ ศวกรรมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อ จนกว าจะได ดํ าเนิ นการเข าศึ กษาในระบบเคลี ย ริ่ งเฮ าส
(Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) และขอใหผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอปฏิบัติดังนี้
กําหนดการ
ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2564

การดําเนินการ
ผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/5ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ของ ทปอ.
ที่เว็บไซต https://student.mytcas.com/ ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2565

เข า ระบบ https://student.mytcas.com/ เพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ (Clearing-House)
เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น
- ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันที่
7 – 8 กุมภาพันธ 2565 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการ
ยืนยันสิทธิ์ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะ
กําหนดใหใชครัง้ สุดทายเปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลือก
- หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขา
ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

ดูประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ 2565

ผูผานการคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหเขาระบบชําระเงินนักศึกษาใหมที่หนาเว็บไซต
http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx
โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน
แลวนําไปชําระเงินที่เคารเตอรธนาคาร
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กําหนดการ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เปนตนไป
(กอนขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม)

การดําเนินการ
การสงผลการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดดานลางนี้
ใบรายงานผลการตรวจรางกาย นักศึกษาดาวนโหลด https://bit.ly/3q33LHc
(สงผลตรวจสุขภาพที่ภาควิชาที่นักศึกษาสอบสัมภาษณหรือสงทางไปรษณีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชา/สาขาวิชา 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุสาขาวิชา ระบุชื่อนักศึกษา และสาขา ใหชัดเจน)
- ตรวจตาบอดสี 2 ภาควิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส (IEE)

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจะแจงใหนักศึกษาทราบและใหนักศึกษาติดตามขอมูลขาวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร
ไดจาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เทานั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb หรือ เว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th/

* หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอไดที่งานบริการการศึกษา
โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110 หรือทาง E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th
และ Line : https://lin.ee/rullWJe
ผู ที่ ไ ม ม ารายงานตั ว และขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม ตามวั น เวลาและสถานที่ ดั ง กล า วข า งต น
ถือวาเปนการขัดคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร คณะฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไมรับเขาเปนนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

