ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560
-------------------------------------------คณะครุศาสตร์อุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ขอประกาศ
ผลการสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาโครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี แ ละประพฤติ ดี เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลั กสูต ร 5 ปี 4 ปี และหลั กสูต รเที ยบโอน ประจาปี การศึกษา 2560 ตามรายชื่อแนบท้ ายประกาศ และขอแจ้ ง
กาหนดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560 ด้ วยการชาระเงิน ค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียม จานวนเงิน 21,950.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย
-ค่าบารุงการศึกษา
จานวน 19,000 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จานวน 1,000 บาท
-ค่าทาบัตรนักศึกษาใหม่
จานวน 200 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จานวน 1,000 บาท
-ค่าโครงการอบรมจริยธรรมฯ จานวน 500 บาท
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
จานวน 250 บาท (เริ่มมีผลคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม 2560)
โดยเข้าระบบการชาระเงินนักศึกษาใหม่ที่ https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
เพื่ อ จั ด พิ ม พ์ ร ายงานใบแจ้ ง ช าระเงิ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา แล้ ว ให้ น าไปช าระที่ ธ นาคารกรุ ง เทพ ทุ ก สาขา
ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้ที่ไม่ชาระเงินตามกาหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
2. ประกาศรายชื่อผู้ชาระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พ ระจอมเกล้ า พ ระน ค รเหนื อ ป ระจ าปี การศึ ก ษ า 2560 วั น ที่ 28 ธั น วาคม 255 9 ท างเว็ บ ไซ ต์
www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น
3. นักศึกษาที่ ชาระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็น นักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 แล้ ว คณะจะส่ ง รายชื่ อ ให้ ส มาคมอธิ ก ารบดี
แห่ ง ประเทศไทย (สอท.) เพื่ อตั ดสิ ทธิ์ การเลื อกคณะ/สาขาวิ ชาของระบบกลางในการสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Admissions) และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. คณะจะประกาศกาหนดการ รายละเอียดสาหรับการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
โดยติดตามได้จาก www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น
5. กรณีมีปัญหาสอบถามได้ที่หน่วยงาน ดังนี้
- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล http://www.tm.kmutnb.ac.th
หรือโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3290 / 3207 / 08 1805 7478 / 08 1751 9737 โทรสาร 0 2587 8261
- ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า http://www.te.kmutnb.ac.th
หรือ โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3302 / 3300 / 0 2587 8255 / 08 5913 2311 โทรสาร 0 2587 8255
- ภาควิชาครุศาสตร์โยธา http://www.ttc.fte.kmutnb.ac.th
หรือ โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3253 / 3247 / 08 4653 0524 โทรสาร 0 2587 8260
- ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา http://ced.kmutnb.ac.th
หรือ โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3234 / 3244 / 08 9784 5236 โทรสาร 0 2912 2037
- งานบริการการศึกษา สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://www.do.fte.kmutnb.ac.th
หรือ โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3272 / 3226 / 3276 โทรสาร 0 2586 9016

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม





รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรเทียบโอน (หลักสูตร 3 ปี รอบบ่าย)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง) ห้อง TTE 1 P
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ชื่อ-สกุล
นางสาวผกามาส
พันธุ์โภคา
นายกษิดิศ
ไชยวงค์
นายวีรกร
รังผึ้ง
นายวชิรวิทย์
บารุงกิจ
นายสุขสันต์
แว่นมณี
นางสาวศิริรัตน์
ศิลาศรี
นายสาธิต
พรหมประเสริฐ
นายเสฎฐวุฒิ
สุยะใจ
นายณัฐภัทร
ยืนยง
นายกิตติภพ
สุขสวัสดิ์
นายธีรวัฒน์
ดีพิชัย
นายณัฐวุฒิ
หะยียะห์ยา
นายวิริยะ
แบ้สกุล
นางสาวอนุธิดา
สุระวัง
นายเกียรติศักดิ์
เขตขาม
นายปฏิภาณ
เพียรธัญกรณ์
นายสหรัฐ
แก้วดารงค์
นายเมธิวัจน์
จันทร์อ้าย
นายศักดิส์ ิทธิ
ชามทอง
นายทักษ์ดนัย
ใจตรง
นายกฤตพร
พันธุ์ใหม่
นางสาวณัฐนันท์
เจริญฉิม
นายรัชชานนท์
พิพิธกุล
นายคณิน
คาหล่อ
นายทัตชัย
จันทร์สุภาเสน
นายเอกธวัฒน์
สีหามาตย์
นายภูมิภาค
สิงห์ทอง
นายสรสิช
เชี่ยววิทย์
นางสาวจุฑามาศ
เซี่ยงฉิน
นายเจนวิทย์
ก้องพานิชกุล
นายวชิรวิทย์
กุลจิตร

