ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน
---------------------------------------------------------------------------------คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
ผลการสอบคั ด เลื อ ก และรายละเอี ย ดที่ ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ใ นการเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ โครงการรั บ ตรง
(สอบข้อ เขี ยน) ประจำปี ก ารศึ กษา 2564 เข้าศึ กษาต่ อระดั บ ปริญ ญาตรี หลั ก สูต รเที ยบโอน ตามรายชื่ อ
แนบท้ายประกาศ และขอแจ้งกำหนดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กำหนดการ
การดำเนินการ
วันที่ 30 เมษายน 2564 เข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์
ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อจัดพิมพ์รายงานใบแจ้งชำระเงิน
*หลักสูตรปกติ จำนวนเงิน 21,950.00 บาท
*หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 27,950.00 บาท
ประกอบด้วย
- ค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรปกติ จำนวน 19,000.00 บาท
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 25,000.00 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
จำนวน 1,000.00 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
จำนวน 1,000.00 บาท
- ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่
จำนวน 200.00 บาท
- ค่าโครงการอบรมจริยธรรมฯ
จำนวน 500.00 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
จำนวน 250.00 บาท
(เริ่มมีผลคุ้มครอง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
และให้นำไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
(ระบบ Bill Payment)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์
www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น
หากไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ หรือดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดั งกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในโครงการรับ ตรง (สอบข้อเขียน) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
คณ ะค รุ ศ าสต ร์ อุ ต ส าห กรรม ม ห าวิ ท ยาลั ย เท ค โน โล ยี พ ระจอม เกล้ าพ ระน ค รเห นื อ แล ะ
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้
กำหนดการ ...
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กำหนดการ
การดำเนินการ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ศึกษาข้อมูลออนไลน์ ดังนี้
เป็นต้นไป
1. คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ได้ที่ shorturl.asia/QhgdJ หรือ Scan QR Code หน้า 3
2. คูม่ ือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ shorturl.asia/wJbxZ
หรือ Scan QR Code หน้า 3
เพื่อนำข้อมูลมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/
เป็นต้นไป
โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ ดำเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจำตัว
นักศึกษา ใบคำขอเปิดบัญชี และจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท
บัตรวีซ่า) ซึ่งจะมีเลขรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว นำส่งเอกสารดังกล่าว
ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำข้อมูลมารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรียนปรับพื้นฐานความรู้ พร้อมชำระเงินค่าเรียน จำนวน 2,000.00 บาท
ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ ดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์
- TTE 1 TA ห้องเรียน 44-603 ชั้น 6
เวลา 9.00 - 16.00 น.
TTE 1 TB ห้องเรียน 44-611 ชั้น 6
*สาขาวิชา TTM, TTP, TTT, TCT ไม่มีเรียนปรับพื้นฐานความรู้
วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ดำเนินการกิจกรรม 3 ข้อ คือ พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ตัดเสื้อ Shop/
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังนี้
เวลา 8.30-10.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนปรับพื้นฐานหรือ
ห้องภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อตรวจเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
รับฟังคำแนะนำ พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบแทนบัตรประจำตัว
นักศึกษา
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 โดยให้นักศึกษานำหลักฐาน
สำหรับการขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่) ส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาใหม่ทกุ คนต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ/ร่วมอบรมจริยธรรมและ
เวลา 8.30 - 17.30 น. กลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและ
ประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ให้นักศึกษา …
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 ให้นักศึกษาตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้แบบฟอร์มใบรายงานผลการตรวจ
ร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
ติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ และนำผลตรวจส่งให้ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด
ในวันเรียนปรับพื้นฐานหรือวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่ Link: shorturl.asia/oG8ZT หรือ
Scan QR Code หน้า 3
 นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปฐมนิเทศ อบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ดังนี้
- นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีดำ หรือสีกรมท่า (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
ตัดผมรองทรงสูง สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น
- นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าหุ้มส้น
 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3290, 3207 โทรสาร 0 2587 8261
E-Mail: tongchana.t@fte.kmutnb.ac.th
- ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3302, 3300 โทรสาร 0 2587 8255
E-Mail: sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th
- ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3234, 3244 โทรสาร 0 2912 2037
E-Mail: ced@fte.kmutnb.ac.th
- งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2586 9016 หรือ 0 2555 2000 ต่อ 3272, 3226
Facebook: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education
E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th
 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียดและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังอีกไม่ได้
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาติดตามประกาศต่าง ๆ ของคณะได้ทาง www.fte.kmutnb.ac.th
หรือ Facebook: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คู่มือนักศึกษา

แบบฟอร์มใบรายงานตรวจสุขภาพ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก
และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัตใิ นการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปกติ รอบบ่าย เทียบโอน 3 ปี ห้อง TTM 1 TA
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2110181-1 นายธีรพงษ์
อรการ
2 2110071-4 นายนิตินัย
บริบูรณ์นาคม
3 2110177-9 นายเมษ์
สิริพัฒน์
4 2110015-1 นายรัฐศาสตร์
โนจิตร
5 2110259-5 นายวชิรพล
ภู่ระหงษ์
6 2110287-6 นายภมรพล
ท้วมกลัด
7 2110137-3 นายเนธิศักดิ์
แหวนวิเศษ
8 2110160-5 นายธนวินท์
สมานวงศ์
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเช้า เทียบโอน 3 ปี ห้อง TTP 1 DEA
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2110201-7 นางสาวนาทรัฎดา
คงเพชรศักดิ์
2 2110252-0 นางสาวกาญจนา
โตมะ
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเช้า เทียบโอน 3 ปี ห้อง TTP 1 DEB
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2110191-0 นายอภิรักษ์
ทรัพย์ภารี
2 2110245-4 นายประวิตร
ชำนาญศรี
3 2110178-7 นายเริงฤทธิ์
แท่นงาม
4 2110149-8 นายจิรภัทร
สอนสังข์
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรปกติ รอบบ่าย เทียบโอน 3 ปี ห้อง TTT 1 TA
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2110266-0 นายธนวัฒน์
รักธัญการ
2 2110055-7 นายอิสระ
นามปัญญา
3 2110084-7 นายสุทธิพงษ์
สีดอกบวบ
4 2110231-4 นายวีพัฒน์
ตูมไทย
5 2210162-0 นายเอกชัย
แสงเพลิง
6 2210429-3 นายจักกฤษ
แก้วมะณี
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รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง
หลักสูตรปกติ รอบบ่าย เทียบโอน 3 ปี ห้อง TTE 1 TA
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2210156-2 นายจิรายุทธ
วันศุกร์
2 2220004-2 นายศุภวิชญ์
ผุดผ่อง
3 2210403-8 นายภูชิต
บือราเฮง
4 2210227-1 นายวธัญญู
พลพวก
5 2210331-1 นายพิพัฒน์
เฉียดขำ
6 2210404-6 นายเจษฎา
ภาคพจน์
7 2210249-5 นายนันทพงศ์
สัตระ
8 2220008-3 นายฐิตินันท์
ยอดนครจง
9 2220001-8 นางสาวกิตติยาภรณ์
คำพันธ์
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปกติ
รอบบ่าย เทียบโอน 3 ปี ห้อง TTE 1 TB
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2210278-4 นางสาวธันยพร
แสงใส
2 2210196-8 นายชัยวิเชียร
ทอมุด
3 2210109-1 นายธนภูมิ
ทองเสน
4 2210244-6 นางสาวสุรดา
ทองอ่อน

-8-

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเช้า เทียบโอน 3 ปี ห้อง TCT 1 DEA
ลำดับ เลขที่สมัคร
ชื่อ-นามสกุล
1 2410003-4 นางสาวเขมิกา
แซ่ตงั้
2 2410002-6 นายณัฐนนท์
จันทร์จำรัส
3 2420004-0 นายธนากร
พูนขุนทด
4 2410012-5 นางสาวอมรรัตน์
นิตระ
5 3210010-9 นายวราวุฒิ
ศิรศาสตร์
6 2410011-7 นางสาวชุติมณฑน์
ชำนาญกิจ
7 2410009-1 นางสาวภัทราวดี
ชาตะ
8 2410005-9 นายวัชพล
อาภาธนานนท์
9 2410013-3 นางสาวอรุโณทัย
สังข์ทรัพย์
10 2410004-2 นายพสธร
ลี้สกุล

