
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา TCAS รอบ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565  
......................................................................... 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิทยาเขตระยอง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา TCAS รอบ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565            

ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศ 

ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา         

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์  http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx 

สามารถพิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินได้ที่ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 - 28  กุมภาพันธ์ 2565            

จ านวน 22,050.00 บาท    

2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดาวน์โหลดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ 

http://stdregis.kmutnb.ac.th และกรอกเอกสารให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

ส าหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ทีเ่ว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เป็นต้นไป 

4. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ไดท้ีเ่ว็บไซต์ http://202.28.17.163/ 

ulStdNew/login/ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30 น.) ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2565  

(เวลา 16.00 น.) ทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง  ทางเว็บไซต์ 

https://eat.kmutnb.ac.th 

 5. มหาวิทยาลัยจะไม่ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้ที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน 

หมายเหตุ   เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศปรับค่าประกันอุบัติเหตุ จึงมีการเปลี่ยนเปลงอัตราค่าบ ารุงการศึกษา 

      และค่าธรรมเนียม จากเดิม 21,950.00 บาท เป็น 22,050.00 บาท 

ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

                                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย   วงศ์ช่าง) 

                                                         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 1  ประจ าปีการศึกษา 2565 

รหัส 12101  สาขา EAet เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ – แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว กมลชนก ศรีพนม 

2 นาย กฤษฎา สุรัฐชนานนท ์

3 นาย เกริกไกวลั ไชยานุพงศ ์

4 นาย เจนวทิย ์ กุลปิยรัฐกิตต์ิ 

5 นาย ณฐัดนยั สลบัแกว้ 

6 นางสาว ดลพร ค าภากุล 

7 นาย ธนพล หิรัณยรัชต ์

8 นาย ธนภทัร ทามแกว้ 

9 นางสาว บญัฑิตา ดีพุดซา 

10 นาย บุรเศรษฐ์ วรรณเหลือง 

11 นาย ปรัชญาวตั ปรุรัตน์ 

12 นาย ปาณสัม ์ ชมภูพาน 

13 นาย พีระภทัร อรัญพฤกษ ์

14 นาย ภทัรพล ทองเตม็ 

15 นางสาว ภาวณีิ หมดัเซ็น 

16 นาย ภูริณฐั เสรีวตัตนะ 

17 นางสาว ยพุารัตน์ สุขไทย 

18 นาย รหทั เจริญรมย ์

19 นาย วรท เรศมณเฑียร 

20 นาย วริธชั สิงห์ป้อง 

21 นาย ศุภชยั รักษาศิริ 

22 นาย สหกิจ จ าปาหอม 

23 นาย สิรภพ กีรติตระกูล 

24 นางสาว อารยา คาววีงศ ์
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รหัส 12102 สาขา EAet เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นาย เอกสิทธ์ิ เรืองโสม 

2 นาย คุณาธิป บุญทอง 

3 นาย ชยัชาญ มณีวงษ ์

4 นาย ฐาปนพงศ ์ พุม่ร้ิว 

5 นาย ธรรมจกัร สมภารเพียง 

6 นาย พงศธร ขนุทอง 

7 นางสาว วรรณภา มาตวงษ ์

8 นางสาว ศรัญญา สุวรรณ์ 

9 นาย สหสัชยั ฉตัรธนะพานิช 

10 นาย อติกานต ์ ช่วยคงคา 

รหัส 12103  สาขา MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นาย จกัวาล เตชะกุล 

2 นาย ชลกานต ์ ข ามาก 

3 นาย ตะวนัฉาย คงถาวร 

4 นาย ธนดล นะมินิล 

5 นาย ธนายทุธ กล่ินสังข ์

6 นาย ปัณณวรรธ แยม้งาม 

7 นาย ภทัรศิลป์ บุตรจนัทร์ 

8 นาย ภูมิพฒัน์ ผางน ้าค  า 

9 นาย รัชชานนท ์ โคว้บว้นอาน 

10 นางสาว ลลิตา ป่ินจุลยั 

11 นาย วฒิุภทัร ทองสอาด 

12 นาย สุทธิรักษ ์ พรหมอนุมติั 

13 นาย สุรสิทธ์ิ หมวกเหล็ก 

14 นาย อชรุจ ศิริไตรรัตน์ 
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รหัส 12104 สาขา MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว กุลยา เกิดมงคล 

2 นาย ธนิสร ตะ๊วกิา 

3 นาย ภูริช มุ่ยแดง 

4 นาย วรีภทัร สุขสุภกิจ 

5 นางสาว สุพรรษา จนัทกาญจน์ 

รหัส 12105  สาขา CPet เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว กมลวรรณ์ แยม้ศรวล 

2 นางสาว ชญาดา บริบูรณ์ 

3 นาย ชานน ภุมมาลา 

4 นาย ธนวชัร ส ารวมจิตร์ 

5 นาย ธิติวฒิุ ค ามาก 

6 นางสาว ปภาวรินท ์ ทองรี 

7 นางสาว พิมพว์ไิล เยน็สบาย 

8 นาย พีรพศั กมลวทิย ์

9 นางสาว มณีกาญจน์ มองเพช็ร 

10 นางสาว สัญจิตา ผอ่งผาด 

11 นางสาว สิริกร เกษรสวสัด์ิ 

12 นาย สุรนาท ไชยบุตร 
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รหัส 12106  สาขา MPet เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต – แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นาย เกริกเกียรติ พุม่พวง 

2 นาย กฤษณพล ภูมิวะ 

3 นาย จกัรภทัร สันธนะโยธิน 

4 นางสาว นิศานาถ ศรีเจริญ 

5 นาย ปณวฒัน์ ดอกดวง 

6 นาย วฒิุพงษ ์ ตั้งตระกูลอดุลย ์

รหัส 12107 สาขา MPet เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต – แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว กุลธิดา แฝงด่านกลาง 

รหัส 12108 สาขา ILet เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว กรชนก พดัเยน็ใจ 

2 นาย กรวชิญ ์ เถียรทอง 

3 นางสาว ญาณิศา สดมุย้ 

4 นาย ณภทัร แจง้ดี 

5 นางสาว ณฐัธิดา จัน่สังข ์

6 นางสาว ณฐัธิดา พรามจร 

7 นางสาว ณฐัพร ชมช่ืน 

8 นางสาว ณฐัสิณี วรุตมธ์ราพงศ ์

9 นางสาว ธนพร แจ่มจิตร 

10 นางสาว ธญัชนก หมู่สุข 

11 นาย ธีรภทัร บุญช่วยเหลือ 

12 นางสาว นภสัสร มัง่มี 

13 นางสาว นฤมล เพง็สองสี 

14 นางสาว พชัราภรณ์ ตาล้ี 
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รหัส 12108 สาขา ILet เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

15 นางสาว พณัธิภา ทองไชยะ 

16 นางสาว แพรพลอย ยิม้แยม้ 

17 นาย ภาคภูมิ กรอบงาม 

18 นางสาว มณฑกานต ์ ยิม้ประดิษฐ์ 

19 นางสาว ลภสันนัท ์ ศิลปชยันิธิโชติ 

20 นางสาว วสันนนัท ์ อ านวย 

21 นาย สรยทุธ เศรษฐจ านง 

22 นางสาว สุชญัญา ยานอ้ย 

23 นางสาว สุวรรณี กอบสันเทียะ 

24 นางสาว เสาวลกัษณ์ อ่อนปานนิล 
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