ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2564
โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1)

-------------------ด้ว ยคณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ประจาปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศถือปฏิบัติ
ดังนี้
1. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2564
2. วั น ที่ 14 - 21 มิ ถุ น ายน 2564 ช าระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น โดยให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ แ ล้ ว
เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่ https://www.kmutnb.ac.th/ และเลือกลิงค์ระบบชาระเงินนักศึกษาใหม่ และกรอกรหัส
บั ต รประชาชน 13 หลั ก เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบที่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
เพื่อพิมพ์ใบรายงานแจ้งยอดชาระเงินแล้วนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ปรากฏในใบรายการแจ้งยอด
ค่าลงทะเบียนเป็นแบบเหมาจ่าย ดังนี้
 สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.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 นักศึกษาที่ชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถดาวน์โหลด
คู่มือนักศึกษาใหม่ และคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/39p6R0k เพื่อนาไปกรอกข้อมูลพร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันขึ้นทะเบียน
4. วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ให้นักศึกษาใหม่ที่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วดาเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพื่อบันทึกประวัติในระบบให้ครบถ้ว นถูกต้องและสมบูรณ์ (ทั้งนี้หากนักศึกษา
ยังไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าระบบได้)
5. วันที่ 25 - 30.../2.

-25. วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2564
นั ก ศึก ษาใหม่ที่ เข้ าระบบขึ้ นทะเบีย นนั กศึ กษาใหม่ แล้ ว ให้ เข้ าระบบรายงานตั ว นั กศึ กษาใหม่
(ออนไลน์) ที่ http://202.28.17.163/ulStdNew/login/
6. วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564
นักศึกษาทุกสาขาต้องเรียนปรับพื้นฐาน (รูปแบบออนไลน์) ทางคณะจะแจ้งรายละเอียดการเข้า
เรียนออนไลน์ให้ทราบในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 6801 หรือสามารถแอด Line @935ubudh
7. กาหนดการอื่น ๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th
8. วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564
9. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามโดยส่งข้อความได้ที่ Facebook :
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
หมายเหตุ หากกาหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

-3-

ลาดับที่
1.
2.

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)
ชื่อ
นามสกุล
นางสาวเบญญาภา
นางสาวชลธิชา

เกษมทรัพย์
จันพยัค

-4ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (Ci.D)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ
นางสาวมนทะกานต์
นายภูมิกรณ์
นางสาวสุนิตา
นางสาวพิชญาภา
นางสาวปาลิน
นายสุขพัฒน์
นายฉัตรมงคล

นามสกุล
แซ่ลิ้ม
โสภากุล
คาเกตุ
แดงชาต
ณ บางช้าง
ภรรณพาดิพงศ์
ชะลูด

-5ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Aap.D)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายกรภัทร์
นางสาวธันย์ชนก
นายกิตติธัช
นางสาววรวรรณ
นางสาวภาสินี

นามสกุล
ตันติศุภพาณิชย์
พงษ์พนัส
ชาติกิจอนันต์
กาหวัง
ฤทธิโชติ

-6ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
นายอุสมาน
นางสาวณัฐชยา
นางสาวอรุชิดา
นายชนาภัทร
นางสาวกฤติกานต์
นายชีวาวิตญ์
นางสาวหงส์ทอง
นางสาวจิณณา

นามสกุล
ยานยา
กันหารี
ด่านสัญจร
ทัศนภูมิเดชา
เกลี้ยงเกิด
พระสุนีย์
อินทชัย
สระศรีสม

