ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเทียบโอน
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
วิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ (หลั ก สู ต รเที ย บโอน) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ตามรายชื่ อ แนบท้ า ยประกาศ
และขอแจ้งกาหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วันที่ 4 - 10 เมษายน 2561 เข้าระบบชาระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทีเ่ ว็บไซต์

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx

วันที่ 20 เมษายน 2561

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)
ประกาศรายชื่อผู้ชาระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปี
การศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น

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
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15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เข้าระบบขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/
โดยใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
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
- TTM 1 TA ห้องเรียน 52-312 ชั้น 3
- TTP 1 TA ห้องเรียน 52-313 ชั้น 3
- TTT 1 TA ห้องเรียน 52-316 ชั้น 3
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 1-3 สิงหาคม 2561
เวลา 8.00-17.30 น.

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ/ร่วมอบรมจริยธรรมและ
กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและ
ประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 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 ด ผม
รองทรงสูง สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น
- นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่าและสวมรองเท้าหุ้มส้น
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 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 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเทียบโอน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TTM 1 TA
ลาดับที่
1. นายดนุพล

ชื่อ - สกุล
เทศศรีเมือง

2.

นายชนะชัย

นิดมาโลด

3.

นายธีรศักดิ์

พนมวาสน์

4.

นายนนทนัตถ์

กาจร

5.

นายธนพล

ทรัพย์สม

6.

นายปิยวัฒน์

แก้วพุธ

7.

นายศรพิทักษ์

เดสี

8.

นายสุรเดช

ศรีคชา

9.

นายประภวิษณ์

เบิกแสง

10.

นายชัยธวัฒน์

ศรีเมือง

11.

นายภานุวัฒน์

อิมมา

12.

นายปุรฉัตร

ปัททุม

13.

นายอภิสิทธิ์

คงดี

14.

นายวัฒนชัย

ธรรมเเสงโรจน์

15.

นายสุทธิรักษ์

แปงเครือ

16.

นายจารุวัฒน์

บุญงาม

17.

นายชาตรี

เย็นสวัสดิ์

18.

นายยุทธพิชัย

แสงใส

19.

นายนิติพงษ์

คาภูแก้ว

20.

นายวัฒนชัย

อินโต
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ หลักสูตรเทียบโอน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TTP 1 TA
ลาดับที่
1. นายทวีศักดิ์

ชื่อ - สกุล
กังหัน

2.

นายภานุวัฒน์

แป้นสุวรรณ์

3.

นายต่อศักดิ์

บุญไทย

4.

นายภานุสรณ์

แป้นสุวรรณ์

5.

นายสมพล

อังอานวยโชค

6.

นางสาวรจนา

มาตกุล

7.

นายชานน

มะลิวงษ์

8.

นายธีรวุฒิ

รอดเสวก

9.

นายสุทธิพงศ์

รอดเสวก

10.

นายภานุวัฒน์

นารถเสวี
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเทียบโอน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจาปีการศึกษา 2561
ห้อง TTT 1 TA
ลาดับที่
1. นายยศวรา

ชื่อ - สกุล
ยี่สุ่น

2.

นายวิษณุ

นารี

3.

นายศุภโชค

แซ่ซิ้ม

4.

นายศิรสิทธิ์

นาศะกาศ

5.

นายจงใจ

ชัยจันดี

6.

นายพงศกร

เรืองชัยวุฒิคุณ

7.

นายชวการ

จันทร์อบ

8.

นายจิรโชค

กุลชาติ

9.

นายปรัชญา

ปัญโญภาส

10.

นายคณาธิป

จานงค์

11.

นายพรเทพ

บุตรพรหม

12.

นางสาวนันทวรรณ

ชาญขุนทด

13.

นางสาวดวงกมล

ราชแก้ว

14.

นายเดชา

ปิ่นรารัยนนท์

