ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
รอบที่ 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน

-------------------ด้ว ยคณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี/
5 ปี ประจาปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศถือปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผู้ ผ่ านการคัดเลื อกสมัครลงทะเบีย นที่ ระบบ myTCAS (ลงทะเบียนได้ ครั้งเดียว) ที่เว็บไซต์
https://mytcas.com เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่านในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. เข้าระบบสาหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์
http://mytcas.com หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
3. วั น จั น ทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่ อ ผู้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ทางเว็ บ ไซต์
www.admission.kmutnb.ac.th
4. วันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564 ชาระเงินค่าลงทะเบียน (สาหรับวุฒิ ปวช.) และวันที่
21 - 28 พฤษภาคม 2564 ชาระเงินค่าลงทะเบียน (สาหรับวุฒิ ม.6) โดยให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว เข้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ที่ https://www.kmutnb.ac.th/ และเลือกลิงค์ระบบชาระเงินนักศึกษาใหม่ และกรอกรหัสบัตรประชาชน 13
หลักเพื่อเข้า สู่ระบบที่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx เพื่อพิมพ์ใบรายงานแจ้ง
ยอดชาระเงินแล้วนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ปรากฏในใบรายการแจ้งยอด
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 (IDM.B )
22,000 บาท
5. เดือนพฤษภาคม.../2.

-25. เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถดาวน์โหลด
คู่มือนักศึกษาใหม่ และคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/39p6R0k เพื่อนาไปกรอกข้อมูลพร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันขึ้นทะเบียน
6. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ให้นักศึกษาใหม่ที่ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วดาเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ใหม่ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพื่อบันทึกประวัติในระบบให้ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ (ทั้งนี้หากนักศึกษา
ยังไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าระบบได้)
7. วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
7.1 เวลา 08.30 – 09.30 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารรายงานตัว (ห้องพบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ดูได้ที่ชั้น 1 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ)
7.2 เวลา 09.30 – 12.00 น. วัดขนาดชุดกีฬาและชุดฝึกงาน ซื้อเข็มติดปกเสื้อ/คลิปหนีบเนคไท
(ให้นักศึกษาเตรียมเงินสดคนละ 1,500 บาท เพื่อจ่ายค่าชุดและเข็มติดปกเสื้อ/คลิปหนีบเนคไท)
7.3 เวลา 09.00 – 16.00 น. ส่งเอกสารการมอบตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม
ประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ (ทั้งนี้นักศึกษาต้องดาเนินการ ข้อ 7.1 และ ข้อ 7.2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงดาเนินการ
ข้อ 7.3 ได้)
การแต่งกาย วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดย
นักศึกษาชาย แต่งเครื่องแบบสถาบันเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีล วดลาย) กางเกงสีดาหรือ
สีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
นักศึกษาหญิง แต่ง เครื่องแบบสถาบันเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว (ไม่มีล วดลาย) กระโปรงสีดา
หรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) และรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
8. วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564
ค่าลงทะเบียนคนละ 550 บาท นักศึกษาทุกสาขาต้องเรียนปรับพื้นฐาน โดยจะแจ้งตารางเรียนและ
ห้องเรียนให้ทราบในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 6801 หรือสามารถแอด Line @935ubudh
9. กาหนดการอื่น ๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th
10. วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564
11. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามโดยส่งข้อความได้ที่ Facebook :
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

หมายเหตุ.../3.

-3–
หมายเหตุ หากกาหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
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ลาดับที่
1.
2.

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)
ชื่อ
นามสกุล
นางสาวปภาวรินทร์
นางสาวจุฑามาศ

เปี่ยมปฐม
สอนสังข์

-5-

ลาดับที่
1.
2.
3.

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Arch.D)
ชื่อ
นามสกุล
นายภคนันท์
นายศุภกิตติ
นายภูวินทร์

ชลเขตร
ธงชัย
คะเนแน่น

-6ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDM.B)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1.
2.

นายญาณากร
นายขจรวิทย์

เจียมเจริญ
สุขยิ่ง

