
  
 
 

 

 

 

ประกาศ  ส านักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรือ่ง  รายช่ือผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House  แบบโควตา รอบที่ 2 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาต ิ

ประจ าปีการศึกษา  2563 
________________________ 

 

ตามที่  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  แบบโควตา รอบที่ 2  ประจ าปี
การศึกษา 2563  ซึ่งบัดน้ี ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House  
ระดับปริญญาตร ี ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี ้

 
   ประกาศ  ณ  วันที่     16    เมษายน    พ.ศ.  2563 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ)์ 
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
   
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติของผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังรายชื่อในเอกสารแนบท้าย  ต้องด าเนินการยืนยันสทิธิ์ Clearing House 
ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจ านงเข้าศึกษาเป็น

นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 22 – 23 
เมษายน 2563 เท่านั้น หากไม่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  โดยปฏิบัติ
ดังนี ้

1. ลงทะเบียนผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
https://student.mytcas.com/th  เพื่อใช้ส าหรับการยืนยันสิทธิ ์

2. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/th ภายในวันที่ 22 –23 
เมษายน 2563 

3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้วให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เพ่ือดูรายละเอียด
ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วนั้น จะตอ้ง
รายงานตัวผูม้ีสทิธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th  และช าระเงินยืนยันสิทธิ์
ในวันที่ 30 เมษายน -  5  พฤษภาคม 2563 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่สถาบันฯ 
ก าหนด ตามอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา) 
 
 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (ฉบับสมบูรณ์)
คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภท

1 631014652 นายพชร  ทัมธาดา International Program &#x28;Round 2&#...

2 631016237 นางสาวสุธาสินี  เรืองตระกูลกิจ International Program &#x28;Round 2&#...

3 631017588 นางสาวลัดดาวัลย์  เงางาม International Program &#x28;Round 2&#...

4 631017947 นายนิอัซมาน  บินนิมะ International Program &#x28;Round 2&#...

5 631020645 นายธีรภัทร  ดำรงค์สกุล International Program &#x28;Round 2&#...

6 631021367 นายณัฐวิชช์  สุติ International Program &#x28;Round 2&#...

  

ลงชื่อ .......................................................       

             (                                                     )       

คณบดี

พิมพ์เมื่อ: วันที่ 13 เมษายน 2563  เวลา 23.34 น.

WINDOWS
Typewriter

WINDOWS
Typewriter
     ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   อยู่เย็น

WINDOWS
Typewriter



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (ฉบับสมบูรณ์)
คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ประเภท

1 631016860 นายกำจัดภัย  จุลพิภพ International Program &#x28;Round 2&#...

2 631017589 นางสาวลัดดาวัลย์  เงางาม International Program &#x28;Round 2&#...

3 631017651 นายประชาธิป  บุญน่วม International Program &#x28;Round 2&#...

4 631018363 นางสาวรชตกร  ประคุณหังสิต International Program &#x28;Round 2&#...

5 631018866 นายสหัสวรรษ  ยุวธานนท์ International Program &#x28;Round 2&#...

6 631019657 นางสาวจิรัญญา  ฉายาวัฒนะ International Program &#x28;Round 2&#...

7 631021326 นางสาววจนวรรณ  เนตรสิริพงศ์ International Program &#x28;Round 2&#...

  

ลงชื่อ .......................................................       

             (                                                     )       

คณบดี

พิมพ์เมื่อ: วันที่ 13 เมษายน 2563  เวลา 23.33 น.

WINDOWS
Typewriter
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์   อยู่เย็น

WINDOWS
Typewriter
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