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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ท่ี         /2564 

เรื่อง รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. 

หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร (TCAS 1) ประจําปการศึกษา 2565 

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

ตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โครงการรับนักศึกษา

เรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร (TCAS 1) ประจําปการศึกษา 2565 นั้น 

คณะฯ ขอประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ ท่ีเขารับการสัมภาษณในวันพฤหัสบดีท่ี 9 ธันวาคม 2564 

(การสอบสัมภาษณแบบออนไลน) ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

1. ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต

01102 E-RE วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)

1 นายณภัทร เอ่ียมวิรัชชัย 

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)

1 นางสาวสุจิณณา ชื่นทองคํา 

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

01105 ME วิศวกรรมเครื่องกล (จํานวน 2 คน)

1 นายชยพล ตันเสถียร 

2 นางสาวกัลยรักษ จิตรชนะ 

01106 AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (จํานวน 1 คน) 

1 นายจิรัฏฐ ศิริวิทยปรีชา 

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

01110 E-EE วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)

1 นายศุภเศรษฐ ชูสุข 

01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน) 

1 นายนันทวัฒน สุขศิริสันต 

5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

01112 CE วิศวกรรมโยธา (จํานวน 1 คน)

1 นายปฐมทัต พจมานพรชัย 
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ทายประกาศ

รายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม

ผูผานการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4ป/5ป ยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวาจะไดดําเนินการเขาศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส 

(Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกไปยังสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) และขอใหผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอปฏิบัติดังนี้ 

กําหนดการ การดําเนินการ 

ตั้งแตวันท่ี 9 ธนัวาคม 2564 ผูสมัครระดับปรญิญาตร ี4 ป/5ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ของ ทปอ. 

ท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com/ ตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เปนตนไป 

วันท่ี 7 – 8 กุมภาพันธ 2565 เขาระบบ https://student.mytcas.com/ เพ่ือยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) 

เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น 

- ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันท่ี

7 – 8 กุมภาพันธ 2565 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการ

ยืนยันสิทธิ์ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น ซ่ึงระบบจะ

กําหนดใหใชครัง้สดุทายเปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลยัท่ีไดรับการเลือก

- หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขา

ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

- เม่ือยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 ดูประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

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

วันท่ี 15 – 28 กุมภาพันธ 2565 ผูผานการคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหเขาระบบชาํระเงินนักศึกษาใหมท่ีหนาเว็บไซต 

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

โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน 

แลวนําไปชําระเงินท่ีเคารเตอรธนาคาร 

https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx
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กําหนดการ การดําเนินการ 

วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เปนตนไป 

(กอนข้ึนทะเบียน นักศึกษาใหม) 

การสงผลการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดดานลางนี ้

ใบรายงานผลการตรวจรางกาย นักศึกษาดาวนโหลด https://bit.ly/3q33LHc  

(สงผลตรวจสุขภาพท่ีภาควิชาท่ีนักศึกษาสอบสัมภาษณหรือสงทางไปรษณีย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชา/สาขาวิชา 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุสาขาวิชา ระบุชื่อนักศึกษา และสาขา ใหชัดเจน) 

- ตรวจตาบอดสี 2 ภาควิชา

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส (IEE)

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจะแจงใหนักศึกษาทราบและใหนักศึกษาติดตามขอมูลขาวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดจาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เทานั้น

ท่ี Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb หรือ เว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th/

* หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดท่ีงานบริการการศึกษา

โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110 หรือทาง E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th

และ Line : https://lin.ee/rullWJe

ผู ท่ีไมมารายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตน 

ถือวาเปนการขัดคําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตร คณะฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาไมรับเขาเปนนักศึกษา 

ประกาศ ณ วันท่ี     ธันวาคม 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ  นนทแกว) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

22

https://bit.ly/3q33LHc
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://lin.ee/rullWJe

