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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ที่  056 /2564 

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีและรายละเอียดท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ 

โครงการรับตรงใชคะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดี  

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

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (I-IME) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอประกาศ 

ผลการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) (I-IME) (01117) ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ประจําปการศึกษา 2564 

ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

รหัสสาขาวิชา 01117 จํานวน 4 คน 

ลําดับท่ี ช่ือ นามสกุล 

1 นายภรู ิ เกษมราษฎร ์

2 นายพลภกัดิ ์ หนา้นวล

3 นางสาวพิชชานชุ วงศจ์รยิะเกษม

4 นางสาวปนสัยา ราหลุทตั

 

ผูท่ีผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

จนกวาจะไดดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหวางวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2564 และดําเนินการ

ตามข้ันตอนใหครบถวน ดังนี้ 

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing-house สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป 

กําหนดการ การดําเนินการ 

วันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2564 เขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกลาพระนครเหนือ ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น 

- ยืนยันสิทธิ์ เ ขา ศึกษามหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอม 

เกลาพระนครเหนือ ท่ีเว็บไซต http://mytcas.com 

- ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น 

ภายในวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2564  

http://mytcas.com/
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กําหนดการ การดําเนินการ 

วันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2564 - หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงวันเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ 

การเขาศึกษาตอโครงการรับตรงใชคะแนน O-NET เพ่ือกระจาย

โอกาสสําหรับผูเรียนดี 

- เม่ือยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

เปนตนไป 

ดูประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในโครงการรับตรงใชคะแนน  

O-NET เพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดี ไดท่ี 

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

วันท่ี 21 - 28 พฤษภาคม 2564 ผูผานการคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหเขาระบบชาํระเงินนักศึกษาใหมท่ีหนา

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

เพ่ือพิมพใบแจงยอดคาธรรมเนียมและ คาบํารุงการศึกษา แลวนําไป 

ชําระเงินท่ีธนาคารตามรายละเอียดท่ีใบแจงยอดกําหนด 

 

 ผูท่ียืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing House แลว สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(TCAS) ปการศึกษา 2564 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ 

ไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลา

ดังกลาวจะถือวา สละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการรับตรงใชคะแนน O-NET เพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผูเรียนดี 

และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 

 

รายละเอียดท่ีนักศึกษาตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหมท่ีผานการ Clearing House แลว 

กําหนดการ การดําเนินการ 

10 มิถุนายน 2564 เปนตนไป ศึกษาจากคูมือข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม http://stdregis.kmutnb.ac.th 

โดยใชเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา และขอมูล

ท่ีเก่ียวของใหครบถวน ดําเนินการพิมพใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตร

ประจําตัวนักศึกษา ใบคําขอเปดบัญชี ใบรับรองนักศึกษา ใบรับรองผูปกครอง 

ใบคําสัญญาการเขาเรียน และจัดเตรียมเอกสารท่ีตองใชข้ึนทะเบียนตามคูมือ

นักศึกษาใหมใหครบถวน นําสงเอกสารดังกลาวในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

29 มิถุนายน 2564 พบอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี ้

- เวลา 08.30 น. พบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีภาควิชา เพ่ือตรวจสอบเอกสาร

การข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม รับฟงคําแนะนํา พรอมท้ัง ใหอาจารยท่ี

ปรึกษาลงนามในใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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กําหนดการ การดําเนินการ 

30 มิถุนายน 2564 ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ดังนี้ 

- เวลา 09.30 – 15.00 น. ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม โดยใหนักศึกษานํา

หลักฐานสําหรับการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม  

o (ศึกษารายละเอียดไดจากคูมือการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม) 

สงมอบเอกสารท้ังหมดใหกลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  

o ณ หองประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2 

9 กรกฎาคม 2564 

เวลา 08.00 – 12.00 น. 

นักศึกษาใหมทุกคนตองเขารับฟงการปฐมนิเทศ (ออนไลน)  

ผานทาง Facebook :  

คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb  

12 กรกฎาคม 2564 เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจะแจงใหนักศึกษาทราบและใหนักศึกษาติดตามขอมูลขาวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดจาก เว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/ หรือ https://www.facebook.com/www.eng.kmutnb.ac.th 

โดยใหนักศึกษาเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ 

- ใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษาท่ีพิมพจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ 

- สําเนาหลักฐานการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 2 ฉบับ รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

- กรณีท่ีชื่อ-สกุลของปจจุบันไมตรงกับหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาเดิมใหแนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล  

2 ฉบับ รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

- ทะเบียนนักศึกษาฉบับเต็มพิมพจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาเขียนขอมูลใหครบถวน 

แบบฟอรมสําหรับทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ATM พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ

รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

- คําสัญญาการเขาเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหเซ็นชื่อใหครบ  

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูปกครอง 1 ฉบับ และใหผูปกครองเซ็นรับรองสําเนาใหเรียบรอย 
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การแตงกายของนักศึกษาใหม 

นักศึกษาแตงกายในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้ 

- นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีดํา หรือสีกรมทา (หามใสกางเกงยีนส) ผมทรง

สุภาพ  ไมยาวเกินปกเสื้อ และไมมัดผม สวมถุงเทาและรองเทาหุมสน 

- นักศึกษาหญิงแตงเครื่องแบบนักศึกษา สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา และสวม

รองเทาหุมสน 

 

หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดท่ีงานบริการการศึกษา            

หมายเลขโทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8110,8147,8114 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th 

 

นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกผานทุกคนใหถือปฏิบัติตามรายละเอียด และกําหนดเวลาท่ีระบุไวขางตนทุกประการ 

มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังอีกไมได 

 

ผูท่ีไมมารายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตนถือวา              

เปนการขัดคําส่ังคณะวิศวกรรมศาสตร คณะฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาไมรับเขาเปนนักศึกษา 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  3 พฤษภาคม 2564 

 

Tm r 
(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ  นนทแกว) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 


