ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการสมทบพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการปกติ ประจําปีการศึกษา 2560
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)
----------------------------------------คณะครุศ าสตร์อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ขอประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกโครงการสมทบพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ประจําปีการศึกษา
2560 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และขอแจ้งกําหนดการ
ที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระหว่างวันที่ 3-24
กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00-16.00 น.

เรียนปรับพื้นฐานความรู้ พร้อมชําระเงินค่าเรียน จํานวน 2,000.00 บาท วันที่ 3 กรกฎาคม
2560 ณ ห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) ดังนี้
- TM 1 RA ห้องเรียน 52-301 ชั้น 3
- TP 1 RA ห้องเรียน 52-302 ชั้น 3
- TT 1 RA ห้องเรียน 52-303 ชั้น 3
เข้าเว็บไซต์ https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
(ระบบชําระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) โดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อจัด
พิมพ์รายงานใบแจ้งชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา จํานวนเงิน 21,950 บาท ประกอบด้วย
-ค่าบํารุงการศึกษา
จํานวน 19,000 บาท
5-11 กรกฎาคม -ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จํานวน 1,000 บาท
2560
-ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จํานวน 1,000 บาท
-ค่าทําบัตรนักศึกษาใหม่
จํานวน
200 บาท
-ค่าโครงการอบรมจริยธรรมฯ จํานวน
500 บาท
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
จํานวน
250 บาท (เริ่มมีผลคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
และให้นําไปชําระที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา (ระบบ Bill Payment)
5 กรกฎาคม ซื้อชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิต
2560 เป็นต้นไป วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย–เยอรมัน (TGGS) ราคาชุดละ 200.00 บาท
(ยกเว้น
และนําไปศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียนและการชําระเงิน
วันหยุดราชการ) เพื่อนําข้อมูลมาใช้วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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17 กรกฎาคม
2560 เป็นต้นไป

31 กรกฎาคม
2560

1-3 สิงหาคม
2560 เวลา
8.00-17.30 น.
4 สิงหาคม 2560

เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ โดยใช้เลขบัตรประจําตัว
ประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุด
เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ดําเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตร
ประจําตัวนักศึกษา ใบคําขอเปิดบัญชี และจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรวีซ่า)
ซึ่งจะมีเลขรหัสประจําตัวนักศึกษาแล้ว
ดําเนินการกิจกรรม 3 ข้อ คือ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตัดเสื้อ Shop/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
เวลา 8.30-10.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อตรวจ
เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รับฟังคําแนะนํา พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามในใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 52-616/617 (ชั้น 6) วัดตัวตัดเสื้อ Shop และเสื้อกิจกรรม
ราคาชุดละ 800.00 บาท
เวลา 13.00-14.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยให้นักศึกษานําหลักฐานสําหรับ การขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือนักศึกษาใหม่) ส่งมอบเอกสารทั้งหมด
ให้กลุม่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนต้ อ งเข้ ารั บ ฟั งการปฐมนิ เทศ/ร่ ว มอบรมจริ ย ธรรมและกลุ่ ม สั ม พั น ธ์
นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4-5 ปี) ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ http://www.fte.kmutnb.ac.th

7 สิงหาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 นั ก ศึ ก ษาแต่ งกายในวั น พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เรี ย นปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ปฐมนิ เทศ และอบรมจริ ย ธรรม
กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ดังนี้
- นั ก ศึ ก ษาชาย สวมเสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวเกลี้ ย ง กางเกงขายาวสี ดํ า หรื อ สี ก รมท่ า (ห้ ามใส่ ก างเกงยี น ส์ ) ตั ด ผม
รองทรงสูง สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น
- นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่าและสวมรองเท้าหุ้มส้น
 นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ยดและกํ าหนดเวลาที่ ระบุ ไว้ข้ างต้ น ทุ ก ประการ
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังอีกไม่ได้
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 กรณี ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กไม่ ม าทํ า การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด หรื อ ประสงค์
จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ที่ ได้ชําระไว้ จะตกเป็ นเงินรายได้ ของมหาวิท ยาลัย เว้นแต่กรณี ผู้ผ่านการคั ดเลือกไม่สําเร็จการศึ กษาจาก
สถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไว้
เป็นกรณีไป
 หากนั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สงสั ย หรือ ปั ญ หาที่ ต้ อ งการสอบถามเพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ภ าควิช าครุ ศ าสตร์เครื่อ งกล
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3290, 3207
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการสมทบพิเศษเพือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการปกติ ประจําปีการศึกษา 2560
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง TM 1 RA
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นายกรกฏ

จิตรจง

2.

นางสาวภัทราพร

หนูสลุง

3.

นายพิชญุตม์

สิงห์ศิลป์

4.

นายนัทธพงศ์

จันทะเมธิ

5.

นายณัฐพงษ์

จําปา

6.

นายเมธัส

รีตานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ห้อง TP 1 RA
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

นางสาวภานุมาศ

นาคสังข์

2.

นางสาวญาบุญ

พานทอง

3.

นายศุภกิจ

ยุพาพิน

4.

นางสาวณัฐนรี

พงษ์ขาว

5.

นายพิษณุ

แสนเจ๊ก

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ห้อง TT 1 A
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

1.

นางสาวจิตราภรณ์

วัฒนพิมล

2.

นายศรศักชัย

3.

นายวัชรพงษ์

โชว์สูงเนิน
แก้วนะรา

