ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทียบโอน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบ
คัด เลื อกเพื่ อเข้าศึกษาต่ อระดั บ ปริญ ญาตรี โครงการรับ ตรง (สอบข้อเขีย น) หลักสู ต รครุศาสตร์อุต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูต รเทียบโอน) ประจาปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และขอแจ้ง
กาหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ 4 - 10 เมษายน 2561 เข้าระบบชาระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์
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)
และให้นาไปชาระทีธ่ นาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
(ระบบ Bill Payment)
วันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชาระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปี
การศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น
1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ซือ้ ชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชัน้ 1
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย–เยอรมัน (TGGS)
ราคาชุดละ 200.00 บาท และนาไปศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
การลงทะเบียนวิชาเรียนและการชาระเงิน เพื่อนาข้อมูลมาใช้วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/
โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ดาเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา ใบคาขอเปิด
บัญชี และจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรวีซ่า) ซึ่งจะมีเลขรหัส
ประจาตัวนักศึกษาแล้ว นาส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- 2 -/ 15 มิถุนายน …



15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
เวลา 8.00-17.30 น.
วันที่ 6 สิงหาคม 2561

-2เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/
โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ดาเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา ใบคาขอเปิด
บัญชี และจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรวีซ่า) ซึ่งจะมีเลขรหัส
ประจาตัวนักศึกษาแล้ว นาส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ดาเนินการกิจกรรม 3 ข้อ คือ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตัดเสื้อ Shop/
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังนี้
เวลา 8.30-10.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้
เพื่ อตรวจเอกสารการขึ้น ทะเบี ย นนั กศึกษาใหม่ รับ ฟั งคาแนะน า พร้อมทั้ งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้ อง 52-616/617 (ชั้ น 6) วั ด ตั ว ตั ด เสื้ อ Shop
และเสื้อกิจกรรม ราคาชุดละ 800.00 บาท
เวลา 13.00-14.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยให้นักศึกษานาหลักฐาน
สาหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือนักศึกษา
ใหม่) ส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ หอประชุม
ประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้า รับฟังการปฐมนิเทศ/ร่วมอบรมจริยธรรมและกลุ่ม
สัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม
(อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เรีย นปรับพื้นฐานความรู้ ปฐมนิเทศ และอบรมจริยธรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาใหม่ ดังนี้
- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีดา หรือสีกรมท่า (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) ตัดผมรองทรงสูง
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 าควิ ช าครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3302, 3301
 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียดและกาหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ มิฉะนั้นถือว่า
สละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังอีกไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง) หลักสูตรเทียบโอน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TTE 1 P
ลาดับที่
1. นายกษิดิศ

ชื่อ - สกุล
มหาพรหม

2.

นายพิพัฒน์

ต๊ะคา

3.

นายภัทรพงศ์

โลหะกฤษณะ

4.

นายชัยภัทร

ใจทอง

5.

นายสิริศักดิ์

แก้วหุง

6.

นายรัชโยธิน

ทิมทอง

7.

นางสาวกฤษณา

มหาโชคธรณี

8.

นายณัฐกร

จังพานิช

9.

นายณัฐพงษ์

นันชัย
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรเทียบโอน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TTE 1 E
ลาดับที่
1. นายธนวัฒน์

ชื่อ - สกุล
ทนันไชย

2.

นางสาววรัญญา

อุตตะพัง

3.

นายณัฐวุฒิ

บุญยาราช

4.

นายกฤตวัย

ไชยรุ่งเรือง

5.

นายจิรศักดิ์

อภิญญา

6.

นายปรัชญา

เปรมใจ

7.

นางสาวกนกเพชร

จันทเสน

8.

นายจิรัฎฐ์

รักประทุม

