
 
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2561  
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) 

-------------------- 
  ด้วยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตั้งแต ่วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
โดยให้นักศึกษาใหม่เข้าไปที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.kmutnb.ac.th) และเลือกระบบช าระเงิน

นักศึกษาใหม่  (https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx) เพ่ือพิมพ์ใบรายงาน
ใบแจ้งยอดช าระเงินแล้วน าไปช าระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารตามใบแจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  

ค่าลงทะเบียนเป็นแบบเหมาจ่าย ดังนี้ 
 สา

ขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D)    22,000   บาท 
 สา

ขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Aap.D)    28,000   บาท 
 สา

ขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB )    22,000   บาท 
2. วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561  

 ให้ซื้อคู่มือนักศึกษาใหม่ ชุดละ 200 บาท ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS เพ่ือน าไปกรอก
ข้อมูลพร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนวันขึ้นทะเบียน 

3. วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561   
ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ใหม่ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพ่ือบันทึกประวัติในระบบให้ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ (ท้ังนี้หากนักศึกษา
ยังไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าระบบได้) 

4. วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  
4.1  เวลา 08.30 – 09.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารรายงานตัว (ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ดูได้ที่ชั้น 1 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) 
4.2  เวลา 09.30 – 12.00 น. วัดขนาดชุดกีฬาและชุดฝึกงาน ซื้อเข็มติดปกเสื้อ/คลิปหนีบเนคไท (ให้

นักศึกษาเตรียมเงินสดคนละ 2,000 บาท เพื่อจ่ายค่าชุดและเข็มติดปกเสื้อ/คลิปหนีบเนคไท) 
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4.3 เวลา 09.00 – 15.00 น. ส่งเอกสารการมอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมประดู่แดง 
อาคารอเนกประสงค์ (ทั้งนี้นักศึกษาต้องด าเนินการ ข้อ 8.1 และ ข้อ 8.2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงด าเนินการข้อ 8.3 ได้) 

การแต่งกาย   วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดย 
นักศึกษาชาย   แต่งเครื่องแบบสถาบันเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) กางเกงสีด าหรือสี

กรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 
นักศึกษาหญิง  แต่งเครื่องแบบสถาบันเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) กระโปรงสีด าหรือสี

กรมท่า (ห้ามสวมกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 
5. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนของนักศึกษาใหม่ 

เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งจะประกาศห้องสอบให้ทราบในวันพบอาจารย์ที่
ปรึกษา  

6. วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมจริยธรรมนักศึกษา ณ  หอประชุมเบญจรัตน์ 

อาคารนวมินทรราชินี ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักศึกษามาลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 น. (สามารถดูก าหนดการได้ที่เว็บไซต์
คณะก่อนวันงาน) 

การแต่งกาย วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดย 
นักศึกษาชาย  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) กางเกงสี

ด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 
นักศึกษาหญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีลวดลาย) กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า 

(ห้ามสวมกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 
7. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2561 
8. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่งานวิชาการ ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

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

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 

  
 
                                                                  (นายสุเทพ   จันทน) 
              คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
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ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์  (Aap.D) 

 

 ล าดับที ่                   ชื่อ                     นามสกุล 
1. นางสาวชวัลกร สุธานนท์ 
2. นางสาวอัมพิกา รัชตะไพบูลย์ 
3. นางสาวกานติมา สกุลพฤกษาชาติ 
4. นายศราวุธ ล าพึงแสน 

 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์  (CI.D) 

 

 ล าดับที ่                   ชื่อ                     นามสกุล 
1. นางสาวญาณิศา ทวีโคตร 
2. นายณัฐชนนท์ ตันตรง 
3. นายอาลี หมาดทิ้ง 
4. นายปาราเมศ บัวเกต ุ
5. นายรชฏ เลิศลักษณ์ศิริกุล 
6. นางสาวศศิวิมล ด้วงวาระ 
7. นางสาวศศิธร ข าพูล 
8. นางสาวณัฐริกา  แซ่โง้ว 

 
 

ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ  (IDMB) 

 

                         ล าดับที่     ชื่อ นามสกุล 
1. นางสาวชนิดา ทรรศนะกิจมงคล 
2. นายสุทธิลักษณ์ วงค์ดีอินทร์ 
3. นางสาวกัณทราภรณ์ การภักดี 
4. นางสาวปิ่นทอง อุ่นสิงห์ 
5. นายพรชัย วรรณดีรัตน์ 

 
 
 


