
 
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

เรื่อง  รายละเอียดที่นักศึกษา โครงการรับตรง (รอบท่ี 5) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
-------------------------------------------- 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอแจ้ง
รายละเอียดที่นักศึกษา โครงการรับตรง (รอบที่ 5) ประจ าปีการศึกษา  2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ / สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ 

16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

ซ้ือชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย–เยอรมัน  
(TGGS) ราคาชุดละ 200.00 บาท และน าไปศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
นักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนวิชาเรียนและการช าระเงิน  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
วันที่  23 กรกฎาคม 2561 

วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 เข้าระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทีเ่ว็บไซต์    
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx   
โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  เพื่อจัดพิมพ์รายงานใบแจ้งช าระเงิน 
ค่าบ ารุงการศึกษา  จ านวนเงิน 21,950.00 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 19,000.00 บาท  
- ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ จ านวน 1,000.00 บาท 
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย จ านวน 1,000.00 บาท 
- ค่าท าบัตรนักศึกษาใหม่ จ านวน 200.00 บาท  
- ค่าโครงการอบรมจริยธรรมฯ จ านวน 500.00 บาท  
- ค่าประกันอุบัติเหตุ จ านวน 250.00 บาท   
  (เริ่มมีผลคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561)                                      
และใหน้ าไปช าระที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
(ระบบ Bill Payment) 

20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/  
โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ด าเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ  ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา ใบค าขอ
เปิดบัญชี และจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์  สมาร์ท  บัตรวีซ่า)    
ซึ่งจะมีเลขรหัสประจ าตัวนักศึกษาแล้ว น าส่งเอกสารดังกล่าว ในวันพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

 
ด าเนินการกิจกรรม 3 ข้อ คือ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตัดเสื้อ Shop/ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ดังนี้ 
เวลา 8.30-10.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนปรับพ้ืนฐาน 
ความรู้ เพ่ือตรวจเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รับฟังค าแนะน า 
พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
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 โดยให้นักศึกษาน า
หลักฐานส าหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือ
นักศึกษาใหม่) ส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา      
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561   
ได้ที ่ http://www.fte.kmutnb.ac.th 

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

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ/ร่วมอบรมจริยธรรมและ 
กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและ
ประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา   เรียนปรับพื้นฐานความรู้  ปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรมและ 
  กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่   ดังนี้ 
  - นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีด า หรือสีกรมท่า (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) ตัดผมรองทรงสูง          
         สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น  
  - นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง  กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าหุ้มส้น 
  หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม  ติดต่อได้ทีภ่าควิชา ดังนี้ 
   - ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล     โทรศัพท์   0-2555-2000 ต่อ 3290, 3207   
   - ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า         โทรศัพท์   0-2555-2000 ต่อ 3302   
   - ภาควิชาครุศาสตร์โยธา          โทรศัพท์   0-2555-2000 ต่อ 3247, 3253   
  นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกได้ทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียด  และก าหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ            
   มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังอีกไม่ได้     

                                ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 
 

 
 
 
 

 
  

                                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร) 
                                                                            คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 



 - 3 - 
 

รายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

โครงการรับตรง รอบท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตร 4 ปี ห้อง  TM 1 RB 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายพงศกร ชาติชาญชัย 

 
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ  หลักสูตร 4 ปี ห้อง  TP 1 RA 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายพัลลภ พุทธ์มีผล 

2. นายณัฐกุล ว่องไวพาณิชย์ 

 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรเทียบโอน  ห้อง TTM 1 TA 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1. นายสมเกียรติ พะยาบาล 

2. นายยุรนันท์ พุ่มทอง 

3. นายจิรายุ เอ่ียมงาม 

 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หลักสูตรเทียบโอน  ห้อง  TTT 1 TA 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1. นายอรรถชัย ภูจอมแก้ว 

2. นางสาวดารารัตน์ วงศ์สุภา 
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รายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

โครงการรับตรง รอบท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)  หลักสูตร 4 ปี ห้อง  TE 1 E 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายธีรพล วัฒนะ 

 
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง)  หลักสูตร 4 ปี ห้อง  TE 1 P 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายรัชชานนท์ จุลพงศ์ 

2. นางสาวณัฐชา ใจจันต๊ะ 

 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม) 
   หลักสูตรเทียบโอน  ห้อง TTE 1 P 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1. นายคุณานนต์ แก้วอ่ า 

2. นายจิรันธนิน แก้วมรกต 

3. นายปุณยวีร์ น่วมจิตร 

4. นายพงษ์นที สีสวาด 

5. นางสาวสาธิตา สังข์ทอง 

6. นายกิตติพิชญ์ พ่ึงบาง 

7. นางสาวไอญ์ดานีน จูนอ 

8. นางสาวกัลยาณี วรพิมพงษ์ 
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รายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

โครงการรับตรง รอบท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา  2561 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  หลักสูตร 5 ปี  ห้อง CEE 1 RA 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

1. นางสาวชนานันท์ ใจมา 

2. นายปรัตถกร สายสุวรรณ 

3. นายณัฐพงศ์ จรรยารักษ์กุล 

4. นายนันทวุฒิ กมลภพ 

 
 
  


