
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  

ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

--------------------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา 

โดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – วันพฤหัสบดี
ที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงนิค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนยีมและค่าบ ารุงการศึกษา เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม 
ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 2. วันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2566 ให้ดูก าหนดการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะประกาศ 
ให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือใน
การฝึก และค่าถ่ายรูปเคร่ืองแบบนักศึกษา ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

 3. วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครอง 
มาพร้อมกันที่หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา  

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแตง่กายให้สุภาพเรียบร้อย โดย 
     - ผู้ชาย แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง 

กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้า 
หุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

     - ผู้หญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง 
กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีด า 

 

 
 4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 

/4.1 โดยเมื่อส าเร็จ... 

 

ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้
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       4.1 โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3  ไม่ต่ ากว่า 
2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้น 
ที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น 
       4.2 กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  คือ ต้องสอบผ่านการเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั้น   
   กรณีนักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ตาม 

 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หากไม่ท าการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา 
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ได้ช าระไว้จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถ  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 
               ประกาศ  ณ  วันที่ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

            
               (ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 

      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา
1 นาย พิภพภัทร แดงโชติ เตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (โปรแกรมภาษาไทย) เปตอง
2 เด็กชาย วรัตน์กร จุลศักด์ิเสถียร เตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (โปรแกรมภาษาไทย) ฟุตบอล
3 นาย ปกรณ์ คล้ายปาน เตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (โปรแกรมภาษาไทย) ฟุตบอล
4 นาย เมธาสิทธ์ิ จีระบุตร เตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (โปรแกรมภาษาไทย) นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม)
5 เด็กชาย จิรพัฒน์ เจริญเกียรติตรัย เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) เทนนิส
6 เด็กชาย กฤษฎ์ สายสุด เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) หมากกระดาน
7 เด็กชาย ธนภัทร สุขีลักษณ์ เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
8 เด็กชาย ธนภัทร วิชาพูล เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย) นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)
9 นางสาว ฐิติกานต์ เเก้วเจริญ เตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย) เทควันโด
10 นางสาว ธีรทิพย์ เจริญพร เตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย) นักดนตรีไทย (ขิม)


