ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ขอประกาศ
ผลการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาตรี โครงการรับ ตรง (สอบข้ อ เขี ย น) หลั ก สู ต รครุศ าสตร์
อุตสาหกรรมบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิ ตและอุตสาหการ และสาขาวิช า
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ประจาปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ จนกว่าจะได้ด าเนิ น การยื น ยั น สิ ท ธิ์เข้ าศึก ษาในระบบ Clearing House ซึ่ งมี ก าหนดการ และ
รายละเอียดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561 ขอรับรหัสผ่านและพิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่านสาหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเข้าเว็บไซต์
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ClrHousePWDInfo.aspx
 รหั ส ผ่าน (Password) ถือเป็นความลั บ ดังนั้นจึงเป็นหน้ าที่ของท่าน
ที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผย
ให้แก่ผู้ใดได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใด ๆ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดกรณีที่ผู้อื่นใช้ รหัสผ่าน (Password) ของท่านไปยืนยัน
สิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house)
วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 เข้าระบบ http://tcas.cupt.net/ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ซึ่ งสามารถยื น ยั น สิ ท ธิ์ ไ ด้เพี ย ง
1 แห่งเท่านั้น โดยดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน
3 ครั้ ง ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดเท่ า นั้ น ซึ่ งระบบจะก าหนดให้ ใช้ ค รั้ ง
สุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อยืนยันสิทธิ์
แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป
ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ Clearing house แล้ ว สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) จะดาเนิน การนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
หากไม่ยืนยัน สิทธิ์ หรือดาเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ ยืน ยันสิ ท ธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับ ตรง (สอบข้ อเขี ยน)
ประจาปีการศึกษา 2561 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 เข้าระบบชาระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทีเ่ ว็บไซต์

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อจัดพิมพ์รายงานใบแจ้งชาระเงิน
ค่าบารุงการศึกษา จานวนเงิน 21,950.00 บาท ประกอบด้วย
- ค่าบารุงการศึกษา
จานวน 19,000.00 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จานวน 1,000.00 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จานวน 1,000.00 บาท
- ค่าทาบัตรนักศึกษาใหม่
จานวน
200.00 บาท
- ค่าโครงการอบรมจริยธรรมฯ จานวน
500.00 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
จานวน
250.00 บาท
(เริ่มมีผลคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561)
และให้นาไปชาระที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
(ระบบ Bill Payment)
1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซือ้ ชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย–เยอรมัน
(TGGS) ราคาชุดละ 200.00 บาท และนาไปศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียนและการชาระเงิน เพื่อนาข้อมูลมาใช้
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/
โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ ดาเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
ใบคาขอเปิดบัญชี และจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรวีซ่า)
ซึ่งจะมีเลขรหัสประจาตัวนักศึกษาแล้ว นาส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ 2 - 26 กรกฎาคม 2561 เรียนปรับพื้นฐานความรู้ พร้อมชาระเงินค่าเรียน จานวน 2,000.00 บาท
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ คณะครุศาสตร์
เวลา 9.00 - 16.00 น.
อุตสาหกรรม (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
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ดาเนินการกิจกรรม 3 ข้อ คือ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตัดเสื้อ Shop/
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังนี้
เวลา 8.30-10.00 น. พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ณ ห้ อ งเรี ย นปรั บ พื้ น
ฐานความรู้ เพื่อตรวจเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รับฟังคาแนะนา
พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
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 โดยให้นักศึกษานา
หลักฐานสาหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ศึกษารายละเอียดได้จาก
คู่มือนักศึกษาใหม่) ส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4-5 ปี)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ได้ที่ http://www.fte.kmutnb.ac.th
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ/ร่วมอบรมจริยธรรมและ
เวลา 8.00-17.30 น.
กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและ
ประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 นั ก ศึ ก ษาแต่ งกายในวั น พบอาจารย์ ที่ ป รึก ษา เรีย นปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ปฐมนิ เทศ และอบรมจริ ย ธรรม
กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ดังนี้
- นั ก ศึ ก ษาชาย สวมเสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวเกลี้ ยง กางเกงขายาวสี ด า หรือ สี ก รมท่ า (ห้ ามใส่ ก างเกงยี น ส์ ) ตั ดผม
รองทรงสูง สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น
- นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่าและสวมรองเท้าหุ้มส้น
 หากนั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สงสั ย หรื อ ปั ญ หาที่ ต้ อ งการสอบถามเพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ภ าควิช าครุศ าสตร์ เครื่อ งกล
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3290, 3207
 นั กศึ ก ษาที่ ส อบคั ด เลื อกได้ ทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ ต ามรายละเอีย ดและก าหนดเวลาที่ ระบุ ไว้ข้ างต้ น ทุ ก ประการ
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังอีกไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 4 ปี
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TM 1 RA
ลาดับที่
1. นายพงศกร

ชื่อ - สกุล
ชาติชาญชัย

2.

นายรุ่งวัฒนา

สิงหาศิลป์

3.

นายรุจติพนธ์

ภูไชย์

4.

นายธรรมปพน

ข้าวสามรวง

5.

นายอนากุล

เกิดแก่นแก้ว

6.

นายศุภโชค

นิยมจันทร์

7.

นายนวพรรษ

ทองดี

8.

นายกัมชัย

สกุลไทย

9.

นายสุรเชษฐ

ฉันทตระกูลชัย

10.

นายฉัตรชัย

อุนาศรี

11.

นายชานล

เลาหพันธุ์

12.

นายอภิวัฒน์

บาร์ทา
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ หลักสูตร 4 ปี
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TP 1 RA
ลาดับที่
1. นายไกรวุฒิ

ชื่อ - สกุล
ไทยวิชัย

2.

นายวรวรรณ

ชะเทียนรัมย์

3.

นายพงศธร

ดีศักดิ์

4.

นายจักรกฤษณ์

จิตภิรมย์

5.

นายสุทธินันท์

ศรีภูมิทอง

6.

นายปริญญา

จงรัตนกลาง

7.

นายชาญณรงค์

ลาดทอง

8.

นางสาวกนกรัตน์

พฤกษะวัน

9.

นายชุติวัต

ศรีชัยนาท

10.

นายวีรยุทธ์

สีสด

11.

นางสาวมนัสชนก

เกษมวรพงศ์กุล

12.

นายกิจจาพจน์

พงษ์พรต
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TT 1 RA
ลาดับที่
1. นายบุญญฤทธิ์

ชื่อ - สกุล
พวงภู่

2.

นายสหรัฐ

กิจวิถี

3.

นางสาวชลนิชา

คงยนต์

4.

นายอัครินทร์

ดู่อุด

5.

นายอานาจ

แสงสว่าง

6.

นายสรวิชญ์

พิกุลหอม

7.

นายศุภณัฐ

ศักดิ์เพ็ญศรี

8.

นายพัชร

พงษ์มนตรี

9.

นายธารากร

ชานาญ

