
  

ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเขาเปนนักศึกษาใหม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม รอบท่ี 4 โครงการรับตรง  
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

หลักสูตร 4 ป/5 ป และหลักสูตรเทียบโอน ประจําปการศกึษา 2565 
                                ---------------------------------------------------------------------------------- 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกาศ      
ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเขาเปนนักศึกษาใหม รอบท่ี 4 โครงการรับตรง 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 
4 ป/5 ป และหลักสูตรเทียบโอน ประจําปการศึกษา 2565 ตามรายชื่อแนบทายประกาศ และแจงกําหนดการ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

กําหนดการ การดําเนินการ 
วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 

เปนตนไป 

 

ศึกษาขอมูลออนไลน ดังนี้ 
1. คูมือการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2565  
2. คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565  
Dowload ไดท่ี  shorturl.at/wyAG2 หรือ Scan Qr Code 
เพ่ือนําขอมูลมาเขาระบบรายงานตัวข้ึนนักศึกษาใหมออนไลน  

วันท่ี 23 - 30 มิถุนายน 2565 เขาระบบชําระเงินเพ่ือข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ท่ีเว็บไซต    
https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx       
โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน  เพ่ือจัดพิมพรายงานใบแจงชําระเงิน 
*หลักสูตรปกติ จํานวนเงิน 22,050.00 บาท 
*หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จํานวนเงิน 28,050.00 บาท 
ประกอบดวย 
- คาบํารุงการศึกษา หลักสูตรปกติ  จํานวน 19,000.00 บาท   
  หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 25,000.00 บาท  
- คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม        จํานวน  1,000.00 บาท 
- คาประกันทรัพยสินเสียหาย        จํานวน  1,000.00 บาท 
- คาทําบัตรนักศึกษาใหม             จาํนวน    200.00 บาท   
- คาโครงการอบรมจริยธรรมฯ       จํานวน    500.00 บาท  
- คาประกันอุบัติเหตุ                   จํานวน    350.00 บาท   
  (เริ่มมีผลคุมครอง วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565)                                      
และใหนําไปชําระท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา   
(ระบบ Bill Payment) 
*หากไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาว 
จะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2565 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 

กําหนดการ ... 
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กําหนดการ การดําเนินการ 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 

 ใหนักศึกษาตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน  
โดย Download แบบฟอรมใบรายงานผลการตรวจรางกายผูสมัคร 
เขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําป
การศึกษา 2565 ท่ี Link: shorturl.at/sDKW1  
หรือ Scan QR Code  

 
 นําสงผลตรวจสุขภาพ พรอมบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา 

ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
ท่ี https://forms.gle/bj9toJExSnhDLJNr7 หรือ Scan QR Code 

 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
เวลา 8.30 น. ถึงวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2565  

เวลา 16.00 น. 

1. เขาระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม http://stdregis.kmutnb.ac.th/ 
    โดยใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา และขอมูล 
    ท่ีเก่ียวของใหครบถวน โดยศึกษาจากคูมือการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 
    ประจําปการศึกษา 2565 ดําเนินการบันทึกใบทะเบียนประวัต ิ ใบแทนบัตร 
    ประจําตัวนักศึกษา ใบคําขอเปดบัญชี และจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  
     (บีเฟสต  สมารท  บัตรวีซา)  ซ่ึงจะมีเลขรหัสประจําตัวนักศึกษาแลว  
     Dowload เปนไฟล .pdf 
2. นําไฟลดังกลาวในขอ 1. เขาระบบรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน   
     http://202.28.17.163/ulStdNew/login/ 

*หากนักศึกษาไมรายงานตัวนักศึกษาใหม หรือเขาระบบรายงานตัวออนไลน 
แตไมไดรับการอนุมัติเอกสารทุกรายการ กลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 
จะปรับสถานภาพเปน “ไมมาข้ึนทะเบียน” และถือวาการมอบตัวนักศึกษา 
ไมสมบูรณ  

พบอาจารยท่ีปรึกษาออนไลน 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
เวลา 8.30 - 10.00 น. 

สาขาวิชา/อาจารยท่ีปรึกษา หองพบอาจารยท่ีปรึกษาออนไลน 

- TP 1 DE-RA 

  ดร.กฤติรัช ยอเซง 
 

https://meet.google.com/dyu-wuvs-jfw 
หรือ Scan QR Code 

  

กําหนดการ … 
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กําหนดการ การดําเนินการ 

พบอาจารยท่ีปรึกษาออนไลน 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
เวลา 8.30 - 10.00 น. 

สาขาวิชา/อาจารยท่ีปรึกษา หองพบอาจารยท่ีปรึกษาออนไลน 

- TT 1 DE-RA 

  ผศ.ดร.ศศิธร  ชูแกว 
 
 

 

https://meet.google.com/pgv-xfcc-ccg
หรือ Scan QR Code 

  
- TEE 1 RA 

  ผศ.ดร.จักรกริช ภักดีโต 
 

https://line.me/R/ti/g/wR4GslmUjF  
หรือ Scan QR Code 

  
- TEE 1 RB 

  ดร.กฤษดา ศรีจันทรพิยม 
 

https://meet.google.com/vrk-xpns-aey
หรือ Scan QR Code 

  
- TTE 1 DE-RB 

  ผศ.ดร.นุชนาฏ ชุมชื่น 

https://meet.google.com/tia-urdu-pyn 
หรือ Scan QR Code 

  
- CEE 1 DE-RA 

  ดร.ไกรโรจน มหรรณพกุล 

- CEE 1 DE-RB 

  ดร.ศิริพัฒน มณีแกว 

https://meet.google.com/xkk-riid-ssj 
หรือ Scan QR Code 

 
- CED 1 DE-RA 

  อ.ธีราทร ซนีเย็ง 

- TCT 1 DE-RA 
  ผศ.ดร.ธัญญรัตน นอมพลกรัง 

https://meet.google.com/wsx-gndj-agz 
หรือ Scan QR Code 

  
วันท่ี 6 - 8 กรกฎาคม 2565 

 เวลา 8.30 - 17.30 น. 
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขารับฟงการปฐมนิเทศ/รวมอบรมจริยธรรมและ 
กลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ณ หองประชุมใหญ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและ
ประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 เปดภาคเรียนท่ี 1 ประจาํปการศึกษา 2565 

 นักศึกษา ... 
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 นักศึกษาแตงกายในวันปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรมและกลุมสัมพันธนักศึกษาใหม ดังนี้ 

  - นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีดํา หรือสีกรมทา (หามใสกางเกงยีนส)  
ตัดผมรองทรงสูง  สวมถุงเทา  และรองเทาหุมสน  

  - นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา และสวมรองเทาหุมสน 

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

 -  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  

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

   Facebook : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education 
 นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกไดทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียดและกําหนดเวลาท่ีระบุไวขางตนทุกประการ 
 มิฉะนั้นถือวาสละสิทธิ์จะเรียกรองสิทธิ์ภายหลังอีกไมได     
 กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหนักศึกษาติดตามประกาศตาง ๆ ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดทาง  
 www.fte.kmutnb.ac.th หรือ Facebook : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
   (รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สถิรยากร) 
                   คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 5 - 
 

เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก  
และรายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเขาเปนนักศึกษาใหม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

รอบท่ี 4 โครงการรบัตรง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร 4 ป/5 ป และหลักสูตรเทียบโอน  

ประจาํปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 
 

 
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล   

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 

หอง TP 1 DE-RA 
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 1210003-8 นางสาวอพิยดา กาศเจริญ 
 
 

ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล   
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 
หอง TT 1 DE-RA 

ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 1210007-9 นายชัชวาล มณีวงษ 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก  
และรายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเขาเปนนักศึกษาใหม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

รอบท่ี 4 โครงการรบัตรง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร 4 ป/5 ป และหลักสูตรเทียบโอน  

ประจาํปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 
 

 
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา – ไฟฟากําลัง 
หลักสูตรปกติ รอบเชา 5 ป 

 หอง TEE 1 RA 
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 1210005-3 นายกนกพล เทียมด ี
 

หอง TEE 1 RB 
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 1210010-3 นางสาววรรณพร แหวนเพชร 

2 1210009-5 นายณฐกร ยั่งยืน 
 
 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา   
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
  หอง TTE 1 DE-RB 

ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 1510001-9 นายสนธยา เวชการ 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก  
และรายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเขาเปนนักศึกษาใหม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

รอบท่ี 4 โครงการรบัตรง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร 4 ป/5 ป และหลักสูตรเทียบโอน  

ประจาํปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 
 

 
ภาควิชาครุศาสตรโยธา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 5 ป 

หอง CEE 1 DE-RA  
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 1210001-2 นายวันเฉลิม ภูครองทอง 
2 1210006-1 นายณัฐวัฒน ทองมุสิทธิ ์

 
หอง CEE 1 DE-RB  

ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 1210008-7 นายตันติกร ดวงราษี 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก  
และรายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเขาเปนนักศึกษาใหม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

รอบท่ี 4 โครงการรบัตรง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร 4 ป/5 ป และหลักสูตรเทียบโอน  

ประจาํปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 
 

 
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 

หอง CED 1 DE-RA  
ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 1210013-7 นางสาวณัฐชา ทราฤทธิ ์
2 1210011-1 นายสิรภัทร ลิ้มศิริสัมพันธ 
3 1210002-0 นายพงศศุล ี สายแกว 
4 1210015-2 นางสาวศศิวิมล แกวจิตร 

 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา เทียบโอน 3 ป 
หอง TCT 1 DE-RA  

ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 1510003-5 นายวรุตย รอดเชื้อจีน 
2 1510002-7 นายเธียรธาดา ปตมะพรม 
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