
 
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2564  
โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบท่ี 3 (Admission 2) 

-------------------- 
  ด้วยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบท่ี 3 (Admission 2) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. วันที่ 14 - 21 มิถุนายน 2564 ช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว         

เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่ https://www.kmutnb.ac.th/ และเลือกลิงค์ระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่ และกรอกรหัส     
บัตรประชาชน 13 หลักเพ่ือเข้ า   สู่ ระบบที่  http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx         
เพ่ือพิมพ์ใบรายงานแจ้งยอดช าระเงินแล้วน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ปรากฏในใบรายการแจ้งยอด 

ค่าลงทะเบียนเป็นแบบเหมาจ่าย ดังนี้     

 สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)             28,000   บาท 

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Arch.D)  28,000   บาท 

 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (Ci.D)   22,000   บาท  

 สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Aap.D)    28,000   บาท 

 สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB)   22,000   บาท 
3.  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถดาวน์โหลด 

คู่มือนักศึกษาใหม่ และคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา 
และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ได้ที่ https://bit.ly/39p6R0k เพ่ือน าไปกรอกข้อมูลพร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันขึ้นทะเบียน 

4.  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  
     ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

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

5. วันที่ 25 - 30.../2. 
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5.  วันที ่25 - 30 มิถุนายน 2564  
     นักศึกษาใหม่ที่เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว ให้เข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่

(ออนไลน์) ที่ http://202.28.17.163/ulStdNew/login/  
6. วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564  

นักศึกษาทุกสาขาต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน (รูปแบบออนไลน์) ทางคณะจะแจ้งรายละเอียด           
การเข้าเรียนออนไลน์ให้ทราบในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th หากมีข้อสงสัย
ประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 6801 หรือสามารถแอด Line @935ubudh  

7.  ก าหนดการอ่ืน ๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th 
8. วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
9. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามโดยส่งข้อความได้ที่ Facebook :              

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.  
 

หมายเหตุ  หากก าหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th 
 

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

  
 
 

                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ) 
                        คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archd.kmutnb.ac.th/
http://www.archd.kmutnb.ac.th/
http://www.archd.kmutnb.ac.th/
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ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาออกแบบภายใน  (Int.D)  

 ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 

1. นางสาวณัทภักษร จันทนบุบผา 
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ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์  (Ci.D)  

 ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 

1. นางสาวธัญชนก สมกอง 
2. นางสาวธวัลรัตน ์ ศรเกลี้ยง 
3. นายก่อ พรหมมาณพ 
4. นางสาวศุภธิดา ไทรงาม 
5. นายฉัตรตะวัน ชัยรัตน์ 
6. นายภาณุพงษ์ กันหา 
7. นายกฤตพล สุดกล้า 
8. นางสาวศุภกร สุขประเสริฐ 
9. นางสาววศมลพรรณ ทองพูนพิทักษ์ 
10. นางสาวลภัทรดา ศรีปราชญ์ 
11. นางสาวจิราภา วงศ์ด าเนิน 
12. นางสาวณัฐภรณ์ ตอบสันเทียะ 
13. นางสาวเฟ่ืองฟ้า ผุเพ็ชร์ 
14. นายพงศกร สุขาเขิน 
15. นางสาวตฤษณา ใจกัน 
16. นางสาวจงรักอักษร สินธนมงคลกุล 
17. นางสาวปรัชญา รอดพ้นภัย 
18. นางสาวดานิกา โวดิษฐ์ 
19. นางสาววรรณวิษา หนันดูล 
20. นางสาวอัจฉริยาพร วันเพ็ญ 
21. นางสาวภันทิรา รังสีรัตนก าจร 
22. นางสาวฉัตรชนก ไกรเทพ 
23. นางสาวศรุตา พรวนพิมพ์ 
24. นายวศิน ชีพชูเกียรติ 
25. นางสาววรรณพร โพธิ์สุวรรณ์ 
26. นายปาราเมศ อินทรขันตี 
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ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์  (Aap.D)  

 ล าดับที่  ชือ่ นามสกุล 
 

1. นางสาวพัชรดา จันทร์ช่วง 
2. นางสาวพิชามญชุ์ เทตินน้ า 
3. นางสาวพิชามญช์ พิณอ าพรไพศาล 
4. นางสาวอิสริยาภรณ์ จันทร์อุดม 
5. นายพันธภูม ิ เชษฐวรรณสิทธิ์ 
6. นางสาวพิมพ์ลภัส เสาร์แดน 
7. นายณัฐวุฒิ เนตรสังข์ 
8. นางสาวกัลยกร อดิเรกลาภนุกูล 
9. นายประสิทธิ์ สิงห์ชนะชัยกุล 
10. นางสาวนัทธสัณหมน ทองสลับ 
11. นายชามิน วุฒิเดช 
12. นางสาววินัดดา บุญครอง 
13. นางสาวภูริษา สินทอง 
14. นางสาวมธุรดา พิมพ์เงิน 
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ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (Arch.D)  

 ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 

1. นางสาวศรัณย์ภาร์ โพธิ์แก้ว 
2. นายกฤษฎา สุวรรณโชต ิ
3. นางสาวณัฐชญา สมสุกล 
4. นายชญานนท์ สุริยวงศ์พงศา 
5. นางสาววีนิตา หิรัญขันธ์ 
6. นางสาวชาณิศา สายตรง 
7. นายปัณณวิชญ์ จันทร์เชื้อ 
8. นางสาวมธุรดา แสงทองย้อย 
9. นายบวรวงศ ์ อ่ิมเกษม 
10. นายศุภกร ชูเกื้อ 
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ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ  (IDMB)  

 ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล 
 

1. นางสาวรัชชาพงษ์ แก่นสนธิ 
2. นางสาวแก้วชีวัน อินทวงศ์ 
3. นางสาวสุภิญญา ศรีแสง 
4. นางสาวธรรมพร วัชรานันทกุล 
5. นายอนวัช นุ่นทอง 
6. นางสาวฐิติรัตน์ แก้วเกิด 
7. นายภาณ ุ ปีติกวินวงศ์ 
8. นางสาวลลักษณารีย์ บรรทัดจันทร์ 
9. นางสาวกัลยภรณ์ อักษรธนาวัฒน์ 
10. นายพิชยา สุขสมผล 
11. นายพสธร แสงปรีดีกรณ์ 
12. นางสาวขนิษฐา ไชยสีหา 
13. นางสาวธนาภรณ์ นาคสุก 
14. นางสาวจิรัชญา หมื่นเดช 
15. นางสาววรรณกร เรืองงาม 

 
 


