(ทั้งหมด 4 หน้า)
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 098/2560
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการสมทบพิเศษ) (146)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
......................................................
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผล
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (โครงการสมทบพิเศษ) (146) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 20 คน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รหัสสาขา (146)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายนภัส
คล้ายนาค
2
นายภูมิพัฒน์
ตั้งจิตรมณีศักดา
3
นายฑีฆายุ
ดวงจันทร์
4
นายพัทธดนย์
หนูเทศ
5
นายธนพล
ผิวทอง
6
นายภราดร
ขันธชัย
7
นายพันธ์เทพ
อิทธิเสถียรกุล
8
นายแสงชัย
แสงอรุณ
9
น.ส.รัตนวรรณ
แปงเครื่อง
10
นายภาณุโรจน์
รวยภิรมย์
11
นายอภิสิทธิ์
อุดมผล
12
นายณัฐภัทร
ลมปลิว
13
นายกฤตภาส
มีแก้ว
14
นายพากร
ส่องแสงแก้ว
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15
16
17
18
19
20

น.ส.ธนิดา
นายเวทิต
นายศุภชัย
นายณัฐพล
นายอภิสิทธิ์
นายศิวะ

วรโชติศตโสภณ
คงศิลป์
มะกรูดอินทร์
วิสาลพัธน์
ลั่นซ้าย
ศิริกุล

หมายเหตุ รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
1. นักศึกษาซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ งานการเงิน ชั้น 1
อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS) ราคาชุดละ 200.บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนวันพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักศึกษาเข้าระบบชาระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx โดยใช้เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินค่าลงทะเบียนและนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่ระบุในใบ Bill Payment ตั้งแต่วันพุธที่ 5 – วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
3. เมื่อนักศึกษาชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เพื่อบันทึก
ข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยศึกษาจากชุดเอกสารคู่มือขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้ง Print out
เอกสารที่ได้บันทึกแล้ว นาส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
เวลา 08.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ตั้ งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น. หลั งพบอาจารย์ ที่ ป รึก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษารายงานตั วเพื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนนักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมอกสาร
ดังต่อไปนี้
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5.1 ใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย จานวน 1 ฉบับ
5.2 สาเนาหลักฐานการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.6 ทะเบียนนักศึกษาฉบับเต็มพิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาเขียน
ข้อมูลให้ครบถ้วน ช่องใดที่ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้ เครื่องหมาย –
5.7 แบบฟอร์มสาหรับทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.8 คาสัญญาการเข้าเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบ ทั้ง 3 รายการให้นักศึกษาดึงสาเนา (COPY) แผ่นหลังออก แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ และให้ผู้ปกครองเซ็นรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
(ข้อมูลสาหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ
จะแจ้งให้ทราบทาง www.kmutnb.ac.th)
6. นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ในวันศุกร์ที่
4 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จาก www.kmutnb.ac.th
7. นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
8. นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดังนี้
- นักศึกษาชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงขายาวสีดา หรือสีกรมท่า (ห้ามใส่กางเกง
ยีนส์) ผมทรงสุภาพไม่ยาวเกินปกเสื้อ และไม่มัดผม สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น
- นักศึกษาหญิงแต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง
กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าหุ้มส้น
9. หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8110, 8113 และ 8114
10. มหาวิทยาลัยฯ เปิดเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 7
สิงหาคม 2560
11. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียด และกาหนดเวลาที่ระบุไว้
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ข้างต้นทุกประการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิใ์ ดๆ ภายหลังอีกไม่ได้
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้นถือว่าเป็นการขัดคาสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้าเป็น
นักศึกษา
ผู้ที่ไม่เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามวันเวลาที่กาหนด ถือว่าเป็นการขัดคาสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการสอบคัดเลือก หรือถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

