
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ท่ี         /2565 

เรื่อง รายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

เขาศึกษาดวย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (TCAS 1) (รอบท่ี 2) 

ประจําปการศึกษา 2565 

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

ตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดรับนักคึกษา 

TCAS 1 โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เขาศึกษาดวย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร 

(กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (TCAS 1) (รอบท่ี 2) ประจําปการศึกษา 2565 นั้น คณะฯ ขอประกาศรายชื่อ 

ผูผานการสอบสัมภาษณ ท่ีเขารับการสัมภาษณในวันศุกรท่ี 21 มกราคม 2565 (การสอบสัมภาษณแบบออนไลน) 

ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

01107 I-AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (จํานวน 5 คน)

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล 

1 3910831-1 นายชยพัทธ ทรงพิพัฒน 

2 3910870-9 นายปณคริษฐ สุขสด 

3 3910834-5 นายอนัส หะยีอุมา 

4 3910882-4 นางสาวลักษณารีย พุมประดิษฐ 

5 3910846-9 นายธนชาต ิ กุลอัก 

01120 I-ME วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (จํานวน 4 คน) 

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล 

1 3910853-5 นายจิณณพัต กอนแกว 

2 3910843-6 นายนันธิพัฒน คงแสงทอง 

3 3910841-0 นายภูตะวัน ทองไพฑูรย 

4 3910863-4 นายพัฒนยศ วิเวกวินย 

0012
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2. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

01116 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 28 คน) 

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล 

1 3910860-0 นายนพัตธร วิไลเจริญตระกูล 

2 3910837-8 นายวริศ พงษแสงสน 

3 3910862-6 นายพุฒิเมธ สมุลไพร 

4 3910848-5 นางสาววิรัลพัชร ฑูรกฤษณา 

5 3910874-1 นางสาวเขมจิรา บุณยกรธนาธิป 

6 3910830-3 นายวิชา มงคลสระ 

7 3910879-0 นางสาวกิตติกานต กิติ 

8 3910845-1 นายนพวิชญ ลีจอย 

9 3910849-3 นายธีรพจน มงคลสัมพิพัฒน 

10 3910838-6 นางสาวเปรมชนก เปาอินทร 

11 3910881-6 นายธัชพล ชิ้นปนเกลียว 

12 3910854-3 นายพสิษฐ สุนทราวันต 

13 3910880-8 นางสาวณัทศศิร ดอกกุหลาบ 

14 3910842-8 นางสาวธนาภร ยุธธเลิศ 

15 3910859-2 นางสาวอาภาพัชร ธีรธนพงศ 

16 3910873-3 นายชญปช เกิดใหม 

17 3910852-7 นายธฤต ศรีสุธาพรรณ 

18 3910855-0 นางสาววรารัตน ปจจุสานนท 

19 3910836-0 นายอภิวิชญ ชยาภัม 

20 3910876-6 นายสิริวัฒน ภูนคร 

21 3910871-7 นายศุภกฤษณ เงาะผล 

22 3910833-7 นางสาวนันทิชา บุญวิไลวงศ 

23 3910866-7 นางสาวชญาน ี คาดสนิท 

24 3910864-2 นายภูมินทร วองไว 

25 3910868-3 นางสาวเบ็ญจวรรณ ธนิกกุล 

26 3910869-1 นายภูธเนศ หาญลํายวง 

27 3910856-8 นายวิศิษฎ ไชยวราสนิธ 

28 3910839-4 นายธีรสุทธิ ์ ศรีสุวรรณ 
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3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

01119 InSE วิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ (จํานวน 5 คน) 

ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - สกุล 

1 3910835-2 นางสาวกนกพร โรจโนภาส 

2 3910878-2 นายภาณุพงศ สังขศิริ 

3 3910851-9 นางสาวอิงดาว กาละจิตร 

4 3910861-8 นางสาวธีรธร ขลิบเงิน 

5 3910857-6 นายกิตติพร พรหมสุริยากร 

 

รายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม 

ผูผานการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4ป/5ป ยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวาจะไดดําเนินการเขาศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส  

(Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกไปยังสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทย (ทปอ.) และขอใหผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอปฏิบัติดังนี้ 

กําหนดการ การดําเนินการ 

ตั้งแตวันท่ี 26 มกราคม 2565 

เปนตนไป 

ผูสมัครระดับปริญญาตร ี4 ป/5ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ของ ทปอ. 

ท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com/ ตั้งแตวันท่ี 26 มกราคม 2565  

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 

- หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- เม่ือยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 ดูประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

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

 

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

วันท่ี 15 – 28 กุมภาพันธ 2565 ผูผานการคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหเขาระบบชาํระเงินนักศึกษาใหมท่ีหนาเว็บไซต 

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

โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน 

แลวนําไปชําระเงินท่ีเคารเตอรธนาคาร 

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)

1 มีนาคม 2565 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร เร่ือง รายละเอียดที่ตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม 

และกําหนดการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2565 

ใหนักศึกษาทราบและใหนักศึกษาติดตามขอมูลขาวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร ไดจาก  

ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เทาน้ัน  

ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb หรือ  

เว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th/  

* หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดท่ีงานบริการการศึกษา

ทาง E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/rullWJe

หรือ โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110

ประกาศ ณ วันท่ี     มกราคม 2565 

(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ  นนทแกว) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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