
  
ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  

โครงการรับนกัศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสตูร 4 ป และ 5 ป  

                                ---------------------------------------------------------------------------------- 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอประกาศ      
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่  1 Portfolio ประจำ 
ปการศึกษา 2565 เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ตามรายช่ือแนบทายประกาศ     
และผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวาจะไดดำเนินการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบ Clearing - House 
และแจงกำหนดการใหดำเนินการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

กำหนดการ การดำเนนิการ 
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2565 เขาระบบสำหรับยืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษา ที่เว็บไซต  

https://student.mytcas.com/th  

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเรียนดี 
และประพ ฤ ติ ดี  รอบที่  1  Portfolio ประจำป ก ารศึ กษ า 2565 
ที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ผูที่ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือแลว สมาคม 
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายช่ือไปตัดสิทธ์ิในการสมัครเขารับการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปการศึกษา 2565 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิดังกลาว 

กำหนดการ การดำเนนิการ 
วันที่ 15  - 28 กุมภาพันธ 2565 เขาระบบชำระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต    

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx       
โดยใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เพ่ือจัดพิมพรายงานใบแจงชำระเงิน 
*หลักสูตรปกติ จำนวนเงิน 22,050.00 บาท 
*หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ จำนวนเงนิ 28,050.00 บาท 
ประกอบดวย 
- คาบำรุงการศึกษา หลักสูตรปกติ  จำนวน 19,000.00 บาท   
  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 18 กรกฎาคม 2565)                                      
และใหนำไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา   
(ระบบ Bill Payment) 

กำหนดการ ... 
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กำหนดการ การดำเนนิการ 
วันที่ 8 มีนาคม 2565 ประกาศรายช่ือผูชำระเงินยืนยันสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษา 

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ประจำปการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต 
www.fte.kmutnb.ac.th เทาน้ัน 

วันที่ 1 เมษายน 2565 ประกาศกำหนดการ รายละเอียดสำหรับการเขาเปนนักศึกษาใหม  
โดยติดตามไดจาก www.fte.kmutnb.ac.th เทาน้ัน 

หากไมชำระเงินยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ 
การเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ 
จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 

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

        E-Mail: tongchana.t@fte.kmutnb.ac.th 

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

        E-Mail: sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th 

  - ภาควิชาครุศาสตรโยธา โทรศัพท  0 2555 2000  ตอ 3247, 3253 โทรสาร 0 2587 8260 

        E-Mail: ttc@fte.kmutnb.ac.th 

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

        E-Mail: ced@fte.kmutnb.ac.th 

  - งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

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

   Facebook:  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education 

        E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th 

  ประกาศ  ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
   (รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สถิรยากร) 
       คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล 

หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 5 ป 

หอง TM 1 DE-RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6410075-3 นายปุญญพัฒน ชวยแกว 

2 6410038-1 นายทินภัทร สุนประโคน 

3 6410143-9 นายปราเมศ ฉิมเกื้อ 

4 6410144-7 นายธนภัทร อยูยืน 

5 6410134-8 นางสาวผกานิตย ทิพยวงค 

6 6410015-9 นายณภัทร โพธ์ิทอง 

7 6410016-7 นายนิพิฐพนธ พานทองคำ 

8 6410062-1 นายยติภัทร สีชำนิ 
 
 

ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล 
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 
หอง TP 1 DE-RA 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6410043-1 นายธนกฤต ภูเช่ียวชาญวิทย 
2 6410150-4 นายปดิพัทธ์ิ กลิ่นสังข 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล 

หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 

หอง TT 1 DE-RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกลุ 

1 6410003-5 นายอานนท ช่ืนสุข 
2 6410115-7 นายศักด์ิสิทธ์ิ ตติไตรสกุล 
3 6410018-3 นายดิษฐกรณ วงศสวาสด์ิ 
4 6410063-9 นายวิจักษณ บุญทรง 
5 6410046-4 นางสาวชนัญญา มาขำ 
6 6410027-4 นายธนกร ปญญาภรณ 
7 6410124-9 นายสิรภพ สังขทอง 
8 6410086-0 นายอภิสิทธ์ิ สวนมะพลับ 
9 6410029-0 นายยศสรัล กิจบำรุง 
10 6410057-1 นายรัตนศักด์ิ วิชัยโน 
11 6410137-1 นายปองพล การสมมิตร 
12 6410149-6 นายพชรพล อินแพง 
13 6410101-7 นายธนากร เปาหมายมั่น 
14 6410022-5 นายสรณสิร ิ สารศักด์ิ 
15 6410079-5 นายอรรถพล สุนทรวิภาต 
16 6410129-8 นางสาวธนวรรณ สุนทราวัฒนา 
17 6410031-6 นายณัฐธาดา ลาภม ี
18 6410060-5 นายอัสนี ชูชาติ 
19 6410006-8 นายธีรสิทธ์ิ ปาลพันธุ 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา - ไฟฟากำลัง 
หลักสูตรปกติ รอบเชา 5 ป 

หอง TEE 1 RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6410002-7 นางสาวนันทนลิน โอภาสศิริกุล 

2 6410050-6 นางสาวพรประภา ผลชวย 

3 6410132-2 นางสาววราภรณ จันทา 

4 6410051-4 นายฐิติภัทร แกวแกนเพชร 

5 6410098-5 นางสาวณัฐนลิน สีหาพล 

6 6410093-6 นายตะวัน เดชา 

7 6410009-2 นางสาววัชรพร ศุขพร 

8 6410139-7 นางสาวศศิวรรณ ทองคำ 

9 6410153-8 นายพงศธร ตระกูลกูเกียรติ 

10 6410059-7 นายกูเกียรติ พรพลประชาสิทธ์ิ 

11 6410121-5 นายนพกฤษฏ์ิ โภคินธนวิสุทธ์ิ 

12 6410091-0 นายสิรวิชญ วัฒนะ 

13 6410125-6 นายธิติวุฒิ อินทรทรัพย 

14 6410084-5 นายมินทรธนา อุบลศุข 

15 6410026-6 นางสาวปาณณิสรา ปานอุทัย 

16 6410082-9 นางสาวอัยรินทร อินนะลา 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา - ไฟฟากำลัง 
หลักสูตรปกติ รอบเชา 5 ป 

หอง TEE 1 RB 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6410039-9 นายสิทธิพันธ ศรีสุวรรณ 

2 6410094-4 นายวัชรินทร วะชังเงิน 

3 6410047-2 นางสาวกมลชนก ลอใจ 

4 6410049-8 นางสาวสิรภัทร ดำรงชัย 

5 6410061-3 นายจิรภัทร พุมช่ืน 

6 6410131-4 นายวรัญ ู ขุริรัง 

7 6410081-1 นางสาวอลิษา โซรัมย 

8 6410041-5 นายธีรภัทร สีออน 

9 6410102-5 นายพัฒนพงษ โชติบุญ 

10 6410151-2 นางสาวศิริกาญจน ประสพสุข 

11 6410088-6 นางสาวลัดดาวรรณ รัตนกิตติ 

12 6410014-2 นางสาวนันทนภัค นึกชอบ 

13 6410034-0 นายนฤภัททร ไวคำ 

14 6410095-1 นายปรมินทร เอียดคง 

15 6410056-3 นายศุภชัย โพธ์ิชวย 

16 6410037-3 นางสาวนฤเนตร จิตรีเหิม 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา - อิเลก็ทรอนิกส 
หลักสูตรปกติ รอบเชา 5 ป 

หอง TEE 1 RC 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6410045-6 นางสาวณัฐดาว ปานเอม 

2 6410020-9 นายวุฒิชาติ ภูพิมล 

3 6410076-1 นายธนกร ถิ่นหัวเตย 

4 6410140-5 นายนนทพัทธ เสือนาค 

5 6410035-7 นางสาวปยะสิร ิ ตะปูทอง 

6 6410147-0 นายกรัณยพล แยมกลิน่ 

7 6410073-8 นายณัชมงคล กาคำ 

8 6410023-3 นายณรัฐ สัมพัทธพงศ 

9 6410010-0 นายณภัทร ดีชัยรัมย 

10 6410013-4 นายกฤษฎพัชร วิทยสหมุนี 

11 6410044-9 นายชนะสิทธิ อะหวัง 

12 6410066-2 นายณัฐพงษ ดีรักษา 

13 6410103-3 นายวิชัยวัฒน บุญดล 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากำลัง 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 

หอง TE 1 DE-RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6410117-3 นางสาวจิรพรรณ บัวจันทร 

2 6410030-8 นายพิริยะ นัยเนตร 

3 6410052-2 นายปสส ปราสาทิกะพันธ 

4 6410146-2 นางสาวอินอามินห จันทรศิร ิ

5 6410019-1 นางสาวอรทัย แยมทัศน 

6 6410113-2 นายภัทรพล อะนันตา 

7 6410104-1 นางสาวศิราพร พัดชีวา 
 

ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 
หอง TE 1 DE-RB 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6410025-8 นางสาวนฤมล กองโสภี 

2 6410004-3 นางสาวปุณยวรรณ งามระบำ 

3 6410123-1 นายธณวรรณฐ โชคปติไพศาล 

4 6410145-4 นายกิตติวัฒน ถนนทอง 

5 6410141-3 นางสาวณิชกานต จันทรกระจาง 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที ่1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาครศุาสตรโยธา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 5 ป 

หอง CEE 1 DE-RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกลุ 

1 6410138-9 นางสาวจันทรัตน สวาฤทธิ 

2 6410135-5 นายศักดิเทพ ประเทพ 

3 6410116-5 นายพีระพัฒน คงทอง 

4 6410130-6 นางสาวเกตุฤดี เขงนุเคราะห 

5 6410097-7 นางสาวเกวลี ทองฤทธ์ิ 

6 6410053-0 นายณภัทธ ชางเชิงทอง 

7 6410152-0 นางสาวกฤตพร มอญเพ็ชร 

8 6410072-0 นายอนาวิล เจริญวงศ 

9 6410077-9 นางสาวน้ำทิพย พุมชลิต 

10 6410067-0 นางสาวปรียาพรรณ สมใจนึก 

11 6410122-3 นายบวร อินตะวิชา 

12 6410111-6 นางสาวเยาวพา ฉะพรรณรังษ ี
 

หอง CEE 1 DE-RB 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกลุ 

1 6410087-8 นายธีรัตม เพียรอนุรักษ 

2 6410007-6 นายปฐมพงศ เจริญผล 

3 6410107-4 นางสาวเบญจมาภรณ รีพลี 

4 6410092-8 นางสาวกัลยรัตน คงมัยลกิ 

5 6410106-6 นายธีรภัทร อาจหาญ 

6 6410071-2 นายกลาหาญ สอาดสิน 

7 6410068-8 นางสาวรุงนภา วาเรศ 

8 6410080-3 นายธนภัทร สุริวงศ 

9 6410032-4 นางสาวเนตรนภิส เครือวัลย 

10 6410112-4 นายธนวัฒน จีราพัฒธนานนท 

11 6410085-2 นายนฤเบสถ ปกกังพลัง 

12 6410136-3 นางสาวกฤติยา นาวาสมทุร 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

 
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 

หอง CED 1 DE-RA 
ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 

1 6410126-4 นายคมกฤต เดชธนโชติกูล 

2 6410099-3 นางสาวณิธาภัทร เกตุนอย 

3 6410012-6 นางสาวศศิธร กระตายทอง 

4 6410064-7 นางสาวเบญญาภา คงหมื่นรักษ 

5 6410100-9 นายภูมิรพี สมทรัพย 

6 6410119-9 นางสาวรสริน วงษคำนา 

7 6410090-2 นายกฤตนู ศรีอุทยาน 

8 6410058-9 นายรัชภาค วัตสุข 

9 6410120-7 นายปญญาวุฒ ิ เกิดหิรัญ 

10 6410005-0 นายทิวพัฒน พนัสสุวรรณครีี 

11 6410042-3 นางสาวคชาภรณ ลุนไทโย 

12 6410108-2 นายวรเมธ ประเสริฐศุภกลุ 

13 6410028-2 นางสาวอนัญพร วงคถาวร 

14 6410033-2 นายภูมิบดินทร กลางประพันธ 

15 6410008-4 นายอภินันท สิงหโต 

16 6410001-9 นายปณณธร เสมสันต 

17 6410069-6 นายจิรภัทร พิลึก 

18 6410055-5 นายปาณัสม ฉันทะวิบูลย 

19 6410096-9 นางสาวณิชาภัทร รุงแสง 

20 6410036-5 นายธีรศักด์ิ แกนไถ 
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