
 
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
โครงการรับตรง (29 จังหวัด) 

----------------------------------------------------------------------- 
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (29 จังหวัด) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้าย
ประกาศถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับรหัสผ่านและพิมพ์ใบ
แจ้งรหัสผ่านส าหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th โดยเลือกรายการ “รับรหัสผ่าน
เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)”  

1.1  รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเก็บ
รักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใดได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใด ๆ 

1.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดกรณีที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่าน (Password) ของท่านไปยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing 
House) 

2. ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ
เข้าระบบ Clearing House เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ เพียง 1 แห่งเท่านั้น  โดยเข้าระบบ 
http://tcas.cupt.net/ เลือกยืนยันสิทธิ์ กรอกเลขประจ าตัวประชาชนและรหัสผ่านตามท่ีได้รับ หากไม่ยืนยัน
สิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (29 จังหวัด) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในระบบ Clearing House เรียบร้อยแล้วจะถูกตัดสิทธิ์
ในการสมัครสอบรอบต่อไป 

4. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ บริเวณ
ด้านหน้าชั้น 1 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th 

5. วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 ช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยให้นักศึกษาใหม่เข้า
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ https://www.kmutnb.ac.th/ และเลือกลิงค์ระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่ และกรอกรหัส
บัตรประชาชน 13 หลักเพ่ือเข้าสู่ระบบที่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  
เพ่ือพิมพ์ใบรายงานแจ้งยอดช าระเงินแล้วน าไปช าระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารตามที่ปรากฏในใบรายการแจ้งยอด 

ค่าลงทะเบียนเป็นแบบเหมาจ่าย ดังนี้ 
 สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)             28,000   บาท 
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Arch.D)    28,000   บาท 
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 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D)    22,000   บาท 
 สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Aap.D)    28,000   บาท 
 สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB )    22,000   บาท 

 

6. วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่ ชุดละ 200 บาท              
ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS เพ่ือน าไปกรอกข้อมูลพร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันขึ้นทะเบียน 

7. วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป   
ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบขึ้น

ทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพ่ือบันทึกประวัติในระบบให้ครบถ้วนถูกต้องและ
สมบูรณ์ (ท้ังนี้หากนักศึกษายังไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าระบบได้) 

8. วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  
นักศึกษาทุกสาขาต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน โดยจะแจ้งตารางเรียนและห้องเรียนให้ทราบ

ภายหลัง ทั้งนี้ให้น ักศึกษาทุกคนมาพร้อมกันที ่ห ้อง PCE ชั ้น 1 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและ        
การออกแบบ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. 

9. วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  
9.1  เวลา 08.30 – 09.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารรายงานตัว (ห้องพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูได้ที่ชั้น 1 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 
9.2  เวลา 09.30 – 12.00 น. วัดขนาดชุดกีฬาและชุดฝึกงาน ซื้อเข็มติดปกเสื้อ/คลิป

หนีบเนคไท (ให้นักศึกษาเตรียมเงินสดคนละ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายค่าชุดและเข็มติดปกเสื้อ/คลิปหนีบเนคไท) 
9.3  เวลา 09.00 – 15.00 น. ส่งเอกสารการมอบตัวขึ ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่      

ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ (ทั้งนี้นักศึกษาต้องด าเนินการ ข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนจึงด าเนินการข้อ 9.3 ได้) 

การแต่งกาย   วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดย 
นักศึกษาชาย    แต่งเครื ่องแบบสถาบันเดิม หรือสวมเสื ้อเชิ ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) 

กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น
สีด าไม่มีลวดลาย 

นักศึกษาหญิง  แต่งเครื่องแบบสถาบันเดิม หรือสวมเสื ้อเชิ ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) 
กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

10. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียน
ของนักศึกษาใหม่ (ต้องสอบทุกคน) เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งจะ
ประกาศห้องสอบให้ทราบในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

11. วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรม
จริยธรรมนักศึกษา ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักศึกษามา
ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 น. (สามารถดูก าหนดการได้ท่ีเว็บไซต์คณะก่อนวันงาน) 

การแต่งกาย วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดย 
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นักศึกษาชาย  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มี
ลวดลาย) กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ สวมถุงเท้าและ
รองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

นักศึกษาหญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) กระโปรงสีด า
หรือ        สีกรมท่า (ห้ามสวมกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

12. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2561 
13. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่งานวิชาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมและ           

การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 6807, 6808 

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2561 

  
 
                                                                  (นายสุเทพ   จันทน) 
              คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์  (CI.D) 

 ล าดับที่                    ชื่อ                     นามสกุล 
 

1. นายไชยวัฒน์ กอนพะรึก 
2. นายกิตติพงษ์ แตงแก้ว 
3. นายชามี ่ พาดาเยา 
4. นางสาวฐิติรัตน์ เลิศพิชัย 
5. นางสาวณัฐสุดา อักษรเสือ 
6. นายธนกฤต อาจรักษา 
7. นางสาวธารารัตน์ เงินทรัพย์ 
8. นางสาวนลินี ท านองนาค 
9. นายนิธิ ภู่ก๋ง 



- 4 - 
 

10. นายเฟรม ขุนจิตร 
11. นางสาวพัชรีพร ดวงใจ 
12. นางสาวพิศน์สุภา แสงเอม 
13. นายภูวเมศฐ์ ประวัติชุติพงศ์ 
14. นางสาววนิดา หยูคง 
15. นางสาวอรอนงค์ สิงหราช 
16. นายอิสรชน ไทยสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


