
  

ประกาศคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  

โครงการรับนกัศึกษา รอบที ่1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสตูรเทียบโอน 

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

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกาศ      
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566  
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ตามรายช่ือแนบทายประกาศ และแจงกำหนดการ 
ใหดำเนินการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

กำหนดการ การดำเนนิการ 
วันที่ 6 - 15 ธนัวาคม 2565 

 
เขาระบบชำระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต    
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin      
โดยใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เพ่ือจัดพิมพรายงานใบแจงชำระเงิน 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 28,050.00 บาท 
ประกอบดวย 
- คาบำรุงการศึกษา   
  หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 25,000.00 บาท  
- คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม        จำนวน  1,000.00 บาท 
- คาประกันทรัพยสินเสียหาย        จำนวน  1,000.00 บาท 
- คาทำบัตรนักศึกษาใหม             จำนวน    200.00 บาท   
- คาโครงการอบรมจริยธรรมฯ       จำนวน    500.00 บาท  
- คาประกันอุบัติเหตุ                   จำนวน    350.00 บาท   
  (เริ่มมีผลคุมครอง วันที่ 26 มิถุนายน 2566)                                      
และใหนำไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา   
(ระบบ Bill Payment) 

วันที่ 23 ธนัวาคม 2565 ประกาศรายช่ือผูชำระเงินยืนยันสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษา 
ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ประจำปการศึกษา 2566 ทางเว็บไซต 
www.fte.kmutnb.ac.th เทาน้ัน 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกาศกำหนดการ รายละเอียดสำหรับการเขาเปนนักศึกษาใหม  
โดยติดตามไดจาก www.fte.kmutnb.ac.th เทาน้ัน 

 หากไมชำระเงินยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ 
การเขาศึกษาในโครงการรบันกัศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรองสทิธิ์ใด ๆ จากคณะและ
มหาวิทยาลัยไมได 

สอบถาม ... 
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สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 

 -  ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล โทรศัพท  0 2555 2000 ตอ 3290, 3207  โทรสาร 0 2587 8261 

  - ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  โทรศัพท  0 2555 2000 ตอ 3302, 3300  โทรสาร 0 2587 8255 

  - ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  โทรศัพท  0 2555 2000 ตอ 3234, 3244  โทรสาร 0 2912 2037 

  - งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

   โทรศัพท  0 2586 9016 หรือ 0 2555 2000 ตอ 3272, 3226  

   Facebook:  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education 

  ประกาศ  ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
   (รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สถิรยากร) 
       คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566 

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล   
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TTP 1 DE-RA 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610045-4 นายพงศกร ผารัตน 

2 6610059-5 นายอนุชา ทรงประดิษฐ 

3 6610026-4 นายธีรยุทธ นอยอามาตย 

4 6610058-7 นางสาวชนิตา หมื่นจำนงค 

5 6610044-7 นายเจษฎา คำฝอย 

6 6610002-5 นายสิทธิพล โชคนัติ 

7 6610036-3 นายภูตะวัน บุตรเมือง 

8 6610061-1 นายทวีวัฒน ยอดดำเนิน 

9 6610019-9 นายณัฐพนธ ออนสุด 

10 6610040-5 นายภุชงค จันทรอุทัย 

11 6610055-3 นางสาวผกาวรรณ บุญยงค 

12 6610017-3 นางสาวอนัญพร เทียนประสิทธิกุล 

13 6610068-6 นายจักรกรฤษ ระเวกโสม 

14 6610047-0 นายธีรภัทร แยมเลี้ยง 

15 6610006-6 นายวีรภัทร แสงแกว 

16 6610025-6 นางสาววิลาสินี ไขมุก 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566 

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา  
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากำลังและระบบควบคมุ 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 

หอง TTE 1 DE-RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6610033-0 นายถิรวุฒิ มลิวงค 

2 6610034-8 นายชยธร หวยหงษทอง 

3 6610038-9 นายวรรธก รูรัก 

4 6610014-0 นายภูวเนตร กาละพัฒน 

5 6610031-4 นายกฤติน มาชู 

6 6610066-0 นางสาวชนิกานต ราษีสอง 

7 6610020-7 นายธนกฤต จิตตะหงส 

8 6610043-9 นายยศกร จันทรคูเมือง 

9 6610052-0 นายสิรวิชญ เพศแพง 

10 6610016-5 นายกิตติศักด์ิ นฤคนธ 

11 6610037-1 นายภาคิน พัดใหม 

12 6610054-6 นายศักรินทร สาทสาร 

13 6610001-7 นายอนันยศ สังวาลไชย 

14 6610065-2 นายธัชนันท ภัทรางกุล 

15 6610032-2 นายชยรพ ชุมทองพิทักษ 

16 6610009-0 นายกฤษฎา สะมาตา 

17 6610053-8 นายธีรกานต ขัตติโย 

18 6610004-1 นายณัฐพงษ หลักงาม 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566 

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา  
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TTE 1 DE-RB 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610062-9 นายพรรษา น่ิมนวล 
2 6610030-6 นายณรงคศักด์ิ สุรัติศักด์ิ 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปการศึกษา 2566 

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TCT 1 DE-RA 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610048-8 นางสาวศิรินภา หมัดยุโกป 

2 6610021-5 นายณัฐนนท ปลาบูทอง 

3 6610022-3 นายวส ุ หวังดี 

4 6610024-9 นายพงศธร กุนะ 

5 6610035-5 นายพลัฏฐ พลภาสวัฒน 

6 6610064-5 นายสิทธิพงษ ทองชุมนุม 

7 6610042-1 นางสาวจิราพัชร เพ็งพิศ 

8 6610060-3 นางสาวเพ็ญพิชชา ประยงคหอม 

9 6610057-9 นางสาวพิมลัดดา สุริยศ 

10 6610003-3 นางสาวศิรประภา จันทรดวง 

11 6610018-1 นายภานุวัฒน สาระบุตร 

12 6610013-2 นางสาวจีรนันท แกวแสนชัย 

13 6610007-4 นายวัฒนา นาทันใจ 

14 6610050-4 นายธัชนนท รอดวงษ 

15 6610010-8 นางสาวนภัส แดงจันทร 

16 6610049-6 นายชลธาร นามบุตร 
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