ประกาศคณะสถาป+ตยกรรมและการออกแบบ
เรื่อง รายชื่อผู;ผ<านการคัดเลือกเข;าศึกษาต<อ ประจำปEการศึกษา 2565
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงใช;คะแนน GAT/PAT

--------------------

ด# วยคณะสถาป- ต ยกรรมและการออกแบบ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล# าพระนครเหนื อ
ขอประกาศรายชื่อผู#ผGานการคัดเลือก รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงใช#คะแนน GAT/PAT เพื่อเข#าศึกษาตGอในระดับ
ปริญญาตรี 4 ปT ประจำปTการศึกษา 2565 ดังรายชื่อแนบท#ายประกาศ และให#ผู#มีรายชื่อตามแนบท#ายประกาศถือปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผู# ผG า นการคั ด เลื อ กสมั ค รลงทะเบี ย นที่ ร ะบบ myTCAS (ลงทะเบี ย นได# ค รั้ ง เดี ย ว) ที่ เว็ บ ไซตe
https://mytcas.com เพื่อรับรหัสผู#ใช#งาน รหัสผGานในการเข#าไปยืนยันสิทธิ์การเข#าศึกษา
2. เข#าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข#าศึกษา ระหว<างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 ที่ เว็บไซตe
http://mytcas.com หากไมGยืนยันสิทธิ์ในชGวงเวลาดังกลGาวจะถือวGาสละสิทธิ์การเข#าศึกษาตGอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล#าพระนครเหนือ และจะเรียกร#องสิทธิ์ใด ๆ ไมGได#
3. วันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2565 ชำระเงินค<าลงทะเบียน โดยให#นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล#วเข#า
เว็บไซตeมหาวิทยาลัย ที่ https://www.kmutnb.ac.th/ และเลือกลิงคeระบบชำระเงินนั กศึกษาใหมG และกรอกรหั สบั ตร
ประชาชน 13 หลั กเพื่ อเข# าสูG ระบบที่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx เพื่ อ พิ ม พe
ใบรายงานแจ#งยอดชำระเงินแล#วนำไปชำระเงินที่เคานeเตอรeธนาคารตามที่ปรากฏในใบรายการแจ#งยอด
คGาลงทะเบียนเป}นแบบเหมาจGาย ดังนี้
• สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)
28,000 บาท
• สาขาวิชาศิลปประยุกตeและออกแบบผลิตภัณฑe (Aap.D)
28,000 บาท
4. วันศุกร`ที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30 น.) ถึงวันศุกร`ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (เวลา 8.30
น.) นั ก ศึ ก ษาใหมG ที่ ช ำระเงิ น คG า ลงทะเบี ย นเรี ย บร# อ ยแล# ว ดำเนิ น การเข# า ระบบขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหมG ที่
http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพื่ อ บั น ทึ ก ประวั ติ ในระบบให# ค รบถ# ว นถู ก ต# อ งและสมบู ร ณe (ทั้ ง นี้ ห ากนั ก ศึ ก ษา
ยังไมGชำระเงินคGาลงทะเบียนจะไมGสามารถเข#าระบบได#)
5. หลังจากนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมGแล#ว จะต#องรายงานตัวนักศึกษาใหมGออนไลนe
ที่ เ ว็ บ ไซตe http://202.28.17.163/ulStdNew/login/ ตั้ ง แต< วั น ศุ ก ร` ที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30 น.)
ถึงวันศุกร`ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) สามารถศึกษาการเข#าใช#งานระบบได#ที่เว็บไซตeระบบรายงานตัว
นักศึกษาใหมGออนไลนe
หมายเหตุ.../2.

-2หมายเหตุ หากนักศึกษาไมGรายงานตัวนักศึกษาใหมG หรือเข#าระบบรายงานตัวออนไลนeแตGไมGได#รับการอนุมัติเอกสาร
ทุกรายการ กลุGมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป}น “ไมGมาขึ้นทะเบียน” และถือวGาการมอบตัวนักศึกษา
ใหมGไมGสมบูรณe
7. วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 และ วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565
นักศึกษาทุกสาขาต#องเรียนปรับพื้นฐาน (ออนไลนe) โดยจะแจ#งรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน
ให#ทราบ ในวันจันทรeที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซตe www.archd.kmutnb.ac.th หากมีข#อสงสัยประการใดสามารถ
ติดตGอสอบถามได#ที่ 0-2555-2000 ตGอ 6801
8. กำหนดการอื่น ๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซตe www.archd.kmutnb.ac.th
9. วันจันทร`ที่ 18 กรกฎาคม 2565 วันเป•ดภาคการศึกษา 1/2565
10. หากมีข#อสงสัยประการใดสามารถติดตGอสอบถามโดยสGงข#อความได#ที่ Facebook :
คณะสถาป+ตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
หมายเหตุ หากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ#งให#ทราบทางเว็บไซตe www.archd.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

(ผู#ชGวยศาสตราจารยeสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ)
คณบดีคณะสถาป-ตยกรรมและการออกแบบ
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ลำดับที่
1.
2.
3.

ภาควิชาสถาป+ตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)
ชื่อ
นามสกุล
นางสาววรุนทิสญา
นางสาวสินีนาถ
นางสาววรนิตา

ยาทองทิพยe
อัครเสนาบดี
หนูประสิทธิ์

-4ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศิลปประยุกต`และออกแบบผลิตภัณฑ` (Aap.D)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1.
2.
3.

นางสาววนัชพร
นายชิษณุพงศe
นางสาวณิชญาดา

ชุGมเย็น
มนตรียา
วิเชียรเลิศ

