
  

ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนกัศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 

เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสตูรเทียบโอน 
                                ---------------------------------------------------------------------------------- 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอประกาศ      
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่  1 Portfolio ประจำ 
ปการศึกษา 2565 เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ตามรายช่ือแนบทายประกาศ และ 
แจงกำหนดการใหดำเนินการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

กำหนดการ การดำเนนิการ 
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 
เขาระบบชำระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต    
https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx       
โดยใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน  เพ่ือจัดพิมพรายงานใบแจงชำระเงิน 
*หลักสูตรเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ จำนวนเงนิ 28,050.00 บาท 
ประกอบดวย 
- คาบำรุงการศึกษา   
  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) 

วันที่ 18 มกราคม 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 

สอบถาม ... 



 

 

- 2 - 

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 

  - 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 หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล   
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TTP 1 DE-RA 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610025-6 นายยุรนันท พุมทอง 

2 6610015-7 นายนรเศรษฐ มวงน่ิม 

3 6610043-9 นายนพรัตน ชาติพหล 

4 6610003-3 นายปุณณพัฒน เบญจมาภา 

5 6610011-6 นางสาวคัทลียา แกวตาล 

6 6610023-1 นายสุทธิวิทย จันทรสิงห 

7 6610044-7 นายศุภกฤต ดอกบัว 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา  
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากำลัง 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TTE 1 DE-RA 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610033-0 นางสาวพัชรพร ศิริสุข 

2 6610020-7 นายธฤต เช้ือเอ่ียม 

3 6610032-2 นายอภิวิชญ กาญจนาโรจนพันธ 

4 6610018-1 นางสาวพัชรพร ทรัพยมาก 

5 6610030-6 นายณัฐพล จุลสุข 

6 6610040-5 นางสาวณัฐพร กันหาชาล ี

7 6610039-7 นายอัครพล สุทธะระ 

8 6610024-9 นายธนเทพ ผลิรัตน 

9 6610004-1 นางสาวนฐลินี เสมอตน 

10 6610028-0 นายคมชาญ ปานมา 

11 6610027-2 นางสาวโศภิษฐา ศรีชำนิ 

12 6610001-7 นายธีรนันท จันทรขาว 

13 6610012-4 นายฉัตรมงคล พรหมแชม 

14 6610046-2 นางสาวชนิภา พลพงษ 

15 6610026-4 นายธนกร วทัญ ู

16 6610034-8 นายถิรวัฒน นอยวัฒนกุล 
 

ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา  
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - อิเลก็ทรอนิกส 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TTE 1 DE-RB 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610045-4 นางสาวศิรินทิพย ทองจันทร 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 

เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
หลักสูตรครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TCT 1 DE-RA 

ลำดับ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล 
1 6610010-8 นางสาววนัชพร ศรีไชยวาน 

2 6610002-5 นายสันติธร เสือโต 

3 6610016-5 นายณับชนน อินทรศร ี

4 6610031-4 นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนุน 

5 6610019-9 นางสาวทิพยดาวรรณ คอนเอม 

6 6610014-0 นายพงศกร ระวังวงศ 

7 6610029-8 นายศุภฤกษ บุญปลอด 

8 6610005-8 นายกรวิชญ มุณีแกว 

9 6610022-3 นายหรรษพล บุญลือ 

10 6610006-6 นายดรัณภพ สุดาเทพ 

11 6610008-2 นายชยุตพงศ ต้ังธนสิริกุล 

12 6610007-4 นายวันชนก ดีต๊ิบ 

13 6610017-3 นางสาวนภัสสร ยืนนาน 

14 6610041-3 นายเอกรัตน สุรสิทธ์ิ 

15 6610036-3 นายวงศพัทธ คำศิริ 

16 6610038-9 นางสาวมาริษา สุวรรณเพ็ชร 

17 6610013-2 นายโยธิน ชางเหล็ก 

18 6610009-0 นายนันทวัฒน เพชรเกตุ 

19 6610035-5 นายสรวิชญ หนุมาศ 
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