ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร
เรื่อง กําหนดการสอบสัมภาษณของผูมีรายชื่อเพื่อเขาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร
รายละเอียดที่ตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม และกําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) รอบที่ 4
ประจําปการศึกษา 2564
----------------------------------------------ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนื อ คณะวิศวกรรมศาสตร
ขอแจงรายระเอียดที่ตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)
รอบที่ 4 ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี้
1. ผู ที่ มี ร ายชื่ อ ทุ ก คนต อ งกรอกข อ มู ล นั ก ศึ ก ษาใหม ภายในวั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2564
กอนเวลา 18.00 น. ที่ Link: https://bit.ly/3uYDxpK หรือ Scan QR Code
2. ผูมีรายชื่อสอบสัมภาษณ เตรียมสําเนาเอกสารในรูปแบบไฟล นามสกุล .pdf ดังตอไปนี้
2.1. บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประจําตัวประชาชน
2.2. หลักฐานแสดงวาจบการศึกษา ใบ รบ. 1 / Transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวาจบการศึกษาใน
ระดับ ม.6 หรือปวช. แลว (หากสถานศึกษาออกใหไมทันใหใชผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
1/2563)
2.3. ผลการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามใบรายงานผลการตรวจรางกายผูสมัคร
เขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2564
หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การสงผลการตรวจสุขภาพ ที่ภาควิชา ทาง E-Mailภาควิชา สามารถสงไดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3. สงไฟลที่เตรียมไวในขอ 2 (รวมเปนไฟลเดียว) วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กอนเวลา 18.00 น.
ทาง E-mail ของแตละภาควิชา โดยตั้งชื่อเรื่องที่สงวา “เอกสาร TCAS 4 ชื่อ-สกุลของนักศึกษา ชื่อยอ
สาขาวิชา วุฒิการศึกษา” (ตัวอยาง : เอกสาร TCAS4 นางสาวตั้งใจ เรียนดี สาขาวิชา MATE ม6/ปวช)
รายละเอียดดังตอไปนี้

สาขาวิชา
E-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
- I-AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail : mae_infor@eng.kmutnb.ac.th
- I-ME วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
และชองทางการติดตอ ภาควิชา
https://mae.eng.kmutnb.ac.th/
facebook : MAE kmutnb
โทร. 02 555 2000 ตอ 8315
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

-

-

E-mail : che@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
E-mail : mpte@eng.kmutnb.ac.th
I-IME วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
โทร. 02-555-2000 ตอ 8610
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส
InSE วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
E-mail : iee@eng.kmutnb.ac.th
และชองทางการติดตอ ภาควิชา
โทร. 02-555-2000 ตอ 8641
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
CE วิศวกรรมโยธา
E-mail : ce@eng.kmutnb.ac.th
CE วิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ)
และชองทางการติดตอ ภาควิชา
Facebook : cekmutnb และ
โทร 02-5552000 ตอ 8627-8629
*หมายเหตุ : เบอรโทรศัพท สามารถติดตอไดเฉพาะวัน-เวลาราชการเทานั้น
4. ให นั กศึ กษาเตรี ยมตั วเพื่ อสอบสั มภาษณ แบบออนไลน หรื อตามแนวทางที่ สมาคมที่ ประชุ มอธิ การบดี
แหงประเทศไทยกําหนด ในวันเสารที่12 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยใหนักศึ กษา
อยู ในห องเพี ยงผู เดี ยวและแต งกายด วยเครื่ องแบบนั กศึ กษาสถานศึ กษาเดิ ม โดยทางภาควิชาจะเป น
ผูแจงตารางเวลาที่สอบสัมภาษณและวิธีการตาง ๆ กับนักศึกษา

5. ผูไมดําเนินการตามขอ 1 – 3 เพื่อสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ และเรียกรองสิทธิ์ภายหลังไมได
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันเสารที่ 12 มิถุนายน 2564
7. หากนักศึกษามีขอสงสัย หรือ ปญหาที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม
ติดตอไดทาง E-mail ของแตละสาขาวิชา หรือ E-mail: academic@eng.kmutnb.ac.th
หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอไดที่งานบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8110,8147,8114 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th
ผู ที่ ไ ม ม ารายงานตั ว และขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม ตามวั น เวลาและสถานที่ ดั ง กล า วข า งต น ถื อ ว า
เปนการขัดคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร คณะฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไมรับเขาเปนนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน 2564

(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ TCAS 4 ประจําปการศึกษา 2564 สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
ประจําปการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 23 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
รัตนนุพงค
1 นายชนาธิป
แซซื้อ
2 นายธนาภพ
สุขประสงค
3 นางสาวกรกมล
ผลพูน
4 นางสาวปภาวรินท
ปรีสงค
5 นางสาวเกวลิน
ศรีเมือง
6 นางสาวอัญชิสา
สวัสดี
7 นายชินวัตร
กกแกว
8 นายศิริชัย
สนับแนน
9 นายภูมิ
ลําดวน
10 นางสาวพิชยา
นอยหวา
11 นายกฤษดา
พันทวี
12 นางสาววรรณวนัช
เณรบํารุง
13 นางสาวสายปาน
พรมลาย
14 นายวาณุมาศ
สุทิน
15 นายจิรภัทร
สุพินิจ
16 นางสาวปยดารัตน
มาตรประสงค
17 นางสาวบุณฑริก
หวังวรภิญโญ
18 นางสาวปวริศา
19 นางสาวสุรียลักษณ สายแกว
มูลศรี
20 นางสาวกัณฑกมล
โฉมไธสง
21 นางสาวศิรินทิพย
คํานูเอนก
22 นางสาวไพลิน
สีใส
23 นายอดิลักษณ

01107 I-AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (จํานวน 7 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวธนัชชา
วัชรวิทยา
2 นายชัชวาล
ตรีกิ่ง
3 นายยศสรัล
นพรัมย
4 นายวิชยุตม
โนกุจิ
5 นายบารมี
พรหมสีทอง
6 นายภาคิน
หอมเย็น
7 นางสาวปรียาภรณ ภาชนะ
01116 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 9 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ธีรอิทธิพัฒน
1 นางสาวรับขวัญ
อุดมเดชวัฒน
2 นายอภิชา
ปานมี
3 นายชิตพล
4 นางสาวจันทรธิมา จันเครือเกิด
เจริญจิตต
5 นายศิวกร
คําวรรณ
6 นางสาวภริตา
7 นางสาวกัญญาเรศ จันทราศรี
ลิ้มยง
8 นายสิทธา
9 นางสาวอรกาญจน คําจาง
01117 I-IME วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (จํานวน 1 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
นายอเล็กซานเดอร อมฤต เฟรเฟล
1
01119 InSE วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (จํานวน 2 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสุธินันท
นันทรักษ
2 นายขจรเกียรติ
โมธรรม

01120 I-ME วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (นานาชาติ) (จํานวน 4 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวปยะวรรณ ศิริอุดมวงศ
พวงเจริญ
2 นายณัฐธัญ
ขันทอง
3 นายศรนคร
พุฒใหญ
4 นายสรอรรถ
01212 CE วิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ) (จํานวน 5 คน)
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
เงาแกว
1
นายณัฎฐกิตติ์
รักษาพันธุ
2
นางสาวดนิตา
ปะสิ่งชอบ
3
นางสาวชลลดา
โคตภา
4
นายสุทธิพงษ
กาซอ
5
นายเฟานุรดีน

รายละเอียดที่ตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม และกําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
กําหนดการ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564

การดําเนินการ
ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไดที่เว็บไซต : http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564

ผูผานการคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหเขาระบบชําระเงินนักศึกษาใหมที่หนาเว็บไซต
http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx
โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน แลวนําไป
ชําระเงินที่เคารเตอรธนาคาร
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 (แบบออนไลน) ดังนี้
1. ศึกษาคูมือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 2564
ที่เว็บไซต http://acdserv.kmutnb.ac.th/wpcontent/uploads/2021/02/Regis_new2564.pdf
2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต http://stdregis.kmutnb.ac.th/
3. ศึกษาคูมือการใชระบบรายงานตัวออนไลน
ที่เว็บไซต http://202.28.17.163/ulStdNew/login/
4. รายงานตัวนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต http://202.28.17.163/ulStdNew/login/
หมายเหตุ : หลังจากเขาระบบชําระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564
สถานะการชําระเงิน “สําเร็จ” นักศึกษา ทุกคนตองกรอกขอมูล ใน ขอ 2 และ ขอ 4

20 มิถุนายน 2564 เปนตนไป

29 มิถุนายน 2564

(ยกเลิกการพบอาจารยที่ปรึกษา ณ สถานที่ มจพ.)
การพบอาจารยที่ปรึกษาแบบออนไลน สามารถติดตามไดที่ https://bit.ly/3cl9vpt

กําหนดการ
9 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 – 12.00 น.
12 กรกฎาคม 2564

การดําเนินการ
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขารับฟงการปฐมนิเทศ (ออนไลน)
ผานทาง Facebook :คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564

*หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอไดที่งานบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147,8110 หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th
หรือทางเพจ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
ที่เว็บไซต : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb

เอกสารที่ตองเตรียมสําหรับรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน ประกอบดวย
1. สําเนาใบแสดงผลการเรียนดานหนาและหลัง (ใบระเบียน/Transcript) รับรองสําเนาถูกตอง รูปแบบไฟล .pdf
2. สําเนาบัตรประชาชน (เฉพาะดานหนาของบัตร) รับรองสําเนาถูกตอง รูปแบบไฟล .pdf
3. สําเนาทะเบียนบาน ใหสําเนาหนารายการเกี่ยวกับบานและรายบุคคลในบานที่มีชื่อของนักศึกษาใหอยูหนา
เดียวกัน รับรองสําเนาถูกตอง รูปแบบไฟล .pdf
4. ทะเบียนประวัติ (เอกสารที่ดาวนโหลดจากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม) ลงลายมือชื่อ รูปแบบไฟล .pdf
5. ใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา (เอกสารที่ดาวนโหลดจากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม) ลงลายมือชื่อ
รูปแบบไฟล .pdf
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