ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 0086 /2565
เรื่อง กาหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการรับตรง สาหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565
----------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีการศึกษา 2565 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอแจ้งกาหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรง
สาหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. เตรียมสาเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .pdf ดังต่อไปนี้
1.1 บัตรประจาตัวสอบ หรือบัตรประชาชน
1.2 หลักฐานแสดงว่าจบการศึกษา ใบ รบ. 1 / Transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าจบ
การศึกษาในระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. แล้ว (หากสถานศึกษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ผลการศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
1.3 ผลการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (ส่งภายใน 30 มิถุนายน 2565 ทางเมลล์ภาควิชา)
- ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link: https://bit.ly/3q33LHc
2. ส่ ง ไฟล์ ที่ เ ตรี ย มไว้ ใ นข้ อ 1 (รวมเป็ น ไฟล์ เ ดี ย ว) ก่ อ นวั น พฤหั ส บดี ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2565
ทาง E-mail ของแต่ล ะภาควิช า โดยตั้งชื่อเรื่องที่ส่ งว่า “เอกสาร TCAS 4 ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา ชื่อย่อ
สาขาวิช า วุฒิ การศึกษา” (ตั วอย่า ง : เอกสาร TCAS 4 นางสาวตั้งใจ เรี ยนดี สาขาวิชา MATE ม.6)
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาควิชา
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา 01212 CE วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) โครงการสมบทพิเศษ
E-mail : ce@eng.kmutnb.ac.th และช่องทางการติดต่อ ภาควิชา
Facebook : cekmutnb และ โทร 02-5552000 ต่อ 8627-8629
ให้นักศึกษา ติดตามการกรอก link ข้อมูล ผ่านทาง https://www.facebook.com/cekmutnb

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาดูท้ายประกาศ
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ภาควิชา
2. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชา 01116 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา 01117 I-IME วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ
E-mail : mpte@eng.kmutnb.ac.th
โทร. 02-555-2000 ตอ 8610
3.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชา 01119 InAE วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ
E-mail : iee@eng.kmutnb.ac.th
และชองทางการติดตอ ภาควิชา โทร. 02-555-2000 ตอ 8641
https://line.me/R/ti/g/Nyg1csqZeo
4. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชา 01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี
E-mail : Che@eng.kmutnb.ac.th
และชองทางการติดตอ ภาควิชา โทร. 02-555-2000 ตอ 8237

กลุม MPTE KMUTNB 2565

กลุม IEE KMUTNB 2565

กลุม Ch.E KMUTNB 2565

3. เตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณแบบทางไกล ในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น.
เป น ต น ไป โดยให นั กศึ กษาอยู ในห องเพี ย งผู เ ดี ย วและแต งกายด ว ยเครื่ องแบบนั กศึ กษาสถานศึ กษาเดิ ม
โดยทางภาควิชาจะเปนผูแจงตารางเวลาที่สอบสัมภาษณและวิธีการตาง ๆ กับนักศึกษา
4. ผูไมดําเนินการตามขอ 1 – 2 เพื่อสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ และเรียกรองสิทธิ์ภายหลังไมได
5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565
6. หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอไดที่งานบริการการศึกษา
ทาง E-mail วิ ช าการ คณะวิ ศ วฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/rullWJe
หรือ โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147, 8110
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการรับตรง สาหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565
1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จานวน 32 คน)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวสันตกมล
ไหลหลั่ง
2
นายกรณ์ภัชชญ์
ทองธนาพิรุฬห์
3
นางสาวณัฏฐธิดา
อิสรพงศ์
4
นายธรรศ
เดชารัตน์
5
นายภัทรภูมิ
รวมแก้ว
6
นายไชยพัฒน์
กลิ่นจันทร์
7
นางสาวสุนิษา
เจริญเมือง
8
นายไกรศร
ศรีจรูญ
9
นางสาวรวิสรา
ไชยวรรณ
10 นายเศรษฐพงศ์
เจียเปีย
11 นางสาวปิยาพัชร
เพ็ชรเลิศ
12 นางสาวกัญญารัตน์
หัสชู
13 นายศุภวิชญ์
พิมพ์ศิริ
14 นายวิชบูลย์
ทานุชิต
15 นายเจษฎากร
อึ่งน้อย
16 นายทศพร
อุราสาย
17 นางสาวภัทราพร
ถนอมจิตร
18 นายณัฐสิทธิ์
ไฉยากุล
19 นางสาวสโนไวท์
ศรียา
20 นางสาวชนากานต์
สาวะดี
21 นางสาวกนกนภัส
กัลยาประสิทธิ์
22 นายพงศกร
บางทราย
23 นายศุภวิชญ์
สุขกมลวัฒนา
24 นายรพีพงศ์
ทองแดง
25 นายธนกร
ปิ่นสุข
26 นางสาวชัญญานุช
ภูจันทร์มา
27 นายปุณณวิช
สุขคา
28 นายภูมิพัฒน์
เที่ยงธรรม
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ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
29 นางสาวนันท์นภัส
แก้ววงษา
30 นางสาวหทัยชนก
ทองอ้ม
31 นางสาวกัณฐภรณ์
พิมพ์ภาค
32 นางสาวสุภัสสรา
ลิ้มจันทร์ประภาพ
2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
CE วิศวกรรมโยธา (โครงการสมบทพิเศษ) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จานวน 7 คน)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวรัตนสิริ
ประทุมมา
2
นายศุภกฤต
มาเรือน
3
นางสาวอาทิตยา
วรชาติตระกูล
4
นางสาวอรปรีญา
จักวาโชติ
5
นางสาวพิชามญชุ์
เคนบู
6
นายปฏิภาณ
ดวงแก้ว
7
นายธีรรัช
ชาวุฒิ
3. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จานวน 43 คน)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวสุชัญญา
ธัญสระทอง
2
นายศิขรินทร์
ท้าวบุญชู
3
นายวัชระ
มีแก้วน้อย
4
นางสาวนฏกร
จิตราศาสนจิต
5
นางสาวภัทรพร
พันธุ์สง่า
6
นายณภัทร
สายเพ็ชร
7
นางสาวลาภิรา
ศิริบุญยังพิกุล
8
นายดนตรี
บัวเนียม
9
นายพรพิพัฒน์
พรัดเมือง
10 นายนวพรรษ
ดอนหนองบัว
11 นางสาวกมลทิพย์
ยางสง่า
12 นายดานา
หัสตานนท์
13 นายเพียรเฉลิม
ตฤณวิวัฒน์
14 นางสาวณัฐวรา
พิณพาทย์
15 นางสาวอรกานต์
โสสุด
16 นายตะวัน
กล้าผจญ
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ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
17 นายนพคุณ
วรรณทวี
18 นายธนาธร
เชื้ออินทร์
19 นายศุภกฤต
ตั๋วโรย
20 นายปิติเขต
ภูสมมา
21 นางสาวอิสริยา
สวนเกษ
22 นางสาวนันทิชา
ศรีอ่อน
23 นางสาวประภาทิพย์
ปราบสุธา
24 นายศริมงคล
นรสิงห์
25 นางสาวชนมนต์
ใส่แก้ว
26 นางสาวภาวินี
โพธิ์ศรี
27 นายชัยธวัช
สุวรรณมณี
28 นายศุธิภรณ์
วัฒนา
29 นางสาวพัณณิตา
ศรีช่วย
30 นางสาวณัฐธยาน์
กงซื่อ
31 นายทรงพล
อิมทา
32 นายปวริศ
นุชประสพ
33 นายธีรพงศ์
มั่นคง
34 นายประทีป
ช่วงชู
35 นางสาวกุลปาลี
วิมลสมบัติ
36 นายภัทรพล
ธัญญานคร
37 นายธรณ์ธัณย์
เพ็ญบุญประเสริฐ
38 นางสาวอาทิตยา
วรชาติตระกูล
39 นางสาววรินทร์พร
จังปิยะคณิศร
40 นางสาววิไลพรรณ
ศรีแสง
41 นางสาวพิชามญชุ์
เคนบู
42 นายณัฐวัตร
เมืองจันทร์
43 นายภรัณยู
ชาญนรา
4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
InAE วิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จานวน 2 คน)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายขัณฑกฤช
เปลื้องทุกข์
2
นายชินวิทย์
เสถียรพาณิชย์

