ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ประจาปีการศึกษา 2562
………………………………………………
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการโควตาเรียนดี (ม. 6) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ดังมี
รายนามต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาววิภาวดี
ผิวผ่อง
2
นางสาวสมฤทัย
กอสาลี
3
นางสาวนริศรา
ทิฆัมพรบรรเจิด
4
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์
ชะบัวรัมย์
5
นางสาวภัทรวดี
เพ็ชรคงแก้ว
6
นางสาวรัตฐาภรณ์
ทรายทอง
7
นางสาวศุภากร
แสงทอง
8
นายภาคภูมิ
เกิดแก้ว
9
นายปภาพย์
หัตถ์นารัพย์
10
นายจิรภัทร
ทองอยู่
11
นางสาวปัณฑิตา
เลิศไกร
12
นางสาวสุภาวรรณ
มาสว่าง
13
นางสาวศิริพร
สิงห์ทอง
14
นางสาวกมลภร
เธียรเอี่ยมอนันต์
15
นายสรจักร
ข้อกิ่ง
16
นางสาวอาทิตยา
เคารพสงฆ์

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-204102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวพรสวรรค์
บุญเกลี้ยง
2
นางสาวพิยดา
สายเลน
3
นางสาวณฐกร
รัตนารักษ์
4
นายสุธารินทร์
ปรีเปรม
5
นางสาวกาญจนาภรณ์
แจ้งประจักษ์
6
นางสาวกนกพร
อนุอัน
7
นางสาวปารณีย์
ภู่กิ่ง
8
นางสาวกัญญารัตน์
ขุนวิชัย
9
นางสาวมณีกาญจน์
ชูศรี
10
นายพงศภัค
นามดิลก
11
นายลัทธพล
ภาคเรณู
12
นายชวิศ
สมัครการ
13
นางสาววริศรา
เพ็ชญไพศิษฏ์
14
นางสาวกรรณิกา
ทองด้วง
15
นายอดิศร
ทรงคุณ
16
นางสาวจิรภัทร์
หุ่ยปาน
17
นายธีรภัทร
พรมชาติ
18
นางสาวนภัสภรณ์
นันทวโนทยาน
19
นางสาววาศิณี
กวยเกิดผล
20
นายธีรเมธ
ทัพธานี
21
นายวรวิทย์
โมรินทร์
22
นางสาวสิริพรรณ
คนองนึก
23
นางสาวอรชพร
มาลากุล ณ.อยุธยา
24
นางสาวอภัสราภรณ์
สุขสนวน
25
นางสาวแพรทอ
ฟองคา
26
นายปวริศ
เกิดพระ
27
นางสาวสุกัญญา
จ้อยหนองบัว
28
นางสาวนฤมล
คงศักดิ์ศรีสกุล
29
นางสาวแพรวพรรณ
วิลาวรรณ
30
นางสาวแสนรัก
แสงเพชร
31
นางสาวอภิชญา
จวนงาม

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-3
04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวศุลีพร
พรหมายน
2
นางสาวชญากัญจน์
โตตระกูล
3
นางสาวนุชนาฏ
จันทะบุตร
4
นายวรชิต
หอมมาลี
5
นางสาวจรรยพร
ชายศิลป์
6
นางสาวเยาวดี
เทียนอาไพ
7
นางสาวพิชชาพร
ธีรภาพธรรมกุล
8
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร
นอกสายออ
9
นายกันตพัทธ์
บริสุทธิธ์ รรม
10
นางสาวชลธิชา
ขันตี
11
นางสาวบุญจิรา
เวชประสิทธิ์
12
นางสาวณัฐชยา
ภูมี
13
นางสาวแพรวณุมาศ
ก่อมงคลกูล
14
นางสาวณัชนิษฐ์ภัค
เจริญสมบัติ
15
นางสาวพิลาสินี
แก้วขัดวงศ์หริ ัญ
16
นางสาวปัตธิตา
ภาดี
17
นางสาวพัทธ์กมล
บุญเพ็ญ
18
นางสาวสุภิญญา
ผิวละออ
19
นางสาวศุภรดา
หิรัญอนุสรณ์
20
นายภัทรพล
ไพบูลย์สุข
21
นางสาวมนปริยา
บัวลอย
22
นายชตินนท์
หิรัญกูล
23
นายณภัทรนันท์
ล้อมวงศ์
24
นางสาวพลอยวรินทร์
ปิตะระนันทน์
25
นางสาววสิตา
ขาคม
26
นางสาววันวิสาข์
สว่างอารมณ์

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-404105 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายวรเมธ
มะโหธร
2
นางสาวธนัชชา
อินทรภัยกุล
3
นางสาวชารินี
แป้นประหยัด
4
นายสหัสวรรษ
วงศ์จันทร์
5
นายพีระกานต์
เสือตาด
6
นางสาวชนม์นิภา
สว่างเนตร
7
นางสาวธมลวรรณ
ศรีภารักษ์
8
นางสาวธัญวรัตน์
ชัยชนะ
9
นางสาวกฤตยา
จุณโรจน์
10
นางสาวญาณิภา
นอสูงเนิน
11
นางสาวเจนจิรา
รูปพรม

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-504107 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวปัญจพร
อิ่มทั่ว

04108 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายอาชวิน
ฤทธิ์ทา
2
นางสาวภัทธิรา
เมืองมูล
3
นายพงษ์ศกร
กาฬภักดี

04109 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายอภิสิทธิ์
สวนแดง
2
นางสาวพรพลอย
ประเสริฐจิตร
3
นางสาวอรณัชชา
พรหมมงคล
4
นางสาวพลอยไพลิน
ศรีเนาวรัตน์
5
นางสาวณัฐณิชา
ถาวรกุลเดช
6
นางสาวณัฐธยาน์
คชประภา
7
นางสาวรัชนีกร
จันทร์หอม
8
นางสาวสิริจันทร์
คงแป้น
9
นางสาวนันท์นภัส
ภู่น้อย
10
นายภัทรพล
เพชรยอด
11
นางสาวพิมพ์มาดา
เพิ่มพิบูลย์

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-604110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาววนัชพร
เชื้อวิวัฒน์
2
นายวสิษฐ์พล
เรืองภักดี
3
นายศักรินทร์
สิมมา
4
นางสาวชมลดา
ชมศร
5
นางสาวศศิกานต์
ใจซื่อ
6
นางสาวปนัดดา
พรหมทอง
7
นายศุภกร
หุ่นงาม
8
นายภัทรพล
พรศิริรุ่ง
9
นางสาวอาริยา
พรหมหากุล
10
นายกิตติฌาน
ศิริโสภณา
11
นายธัชทร
วงศ์ไชย
12
นายสิทธิพงษ์
สิงห์ทอง
13
นายศุภโชติ
ปาลพันธุ์
14
นายสิทธิโชค
นรจีน
15
นายชนภัทร
วิเศษโชค
16
นายณัฐดนัย
ศรีนิธิเจษฎาภรณ์

04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ
นามสกุล
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-704112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวณิชกานต์
จันทา
2
นางสาวยลดา
ประทุม
3
นางสาวเขมิกา
จวนกี่
4
นางสาวจีรวรรณ
จันระคร
5
นางสาวรณัฏฐนัน
วิศิษฏ์พทิ ยา
6
นางสาววณิศรา
สอนเสียง
7
นางสาวเบญจวรรณ
วรกระจ่างฐิติ
8
นางสาวชัญญานุช
โพธิหล้า
9
นางสาวรียา
เพ็งสะและ
10
นางสาวธัญเรศ
บุญสลับ
11
นายปัญญภัทร
อมรสถิตธรรม
12
นายปภพ
โสรัจจกิจ

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-804113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวจิรนุช
แป้นลิ้ม
2
นางสาวเพ็ญโภคัย
สกุลตันเจริญชัย
3
นางสาวฐาปนี
ศรีระสา
4
นางสาวรมิตา
ถมทอง
5
นายศุทธิธัช
โรจนวิภาต
6
นางสาวอัจจิมาภรณ์
ไชยการ
7
นางสาวกุลปริยา
เกตุแก้ว
8
นางสาวอาทิมา
พันธุ์พุทธพงศ์
9
นางสาวจิตราพรรณ
สิริพรองอาจ
10
นายมินพันธ์
สุรักขกะ
11
นางสาวชยภรณ์
รชตะโพธิพร
12
นายภานุพงศ์
ก๋าไชย
13
นางสาวโสภา
เรือนภู่
14
นางสาวจิดาภา
หาญพิชิตศึกไพรี
15
นายเกริกพล
รัตนภูมิ
16
นางสาวสุขิตา
จันทร์ลอยนภา
17
นายภูเบศ
คาคง
18
นางสาวอิษยา
นาคประสิทธิ
19
นายโชติพงศ์
จันทรัตนวงศ์
20
นางสาววิภาดา
ลาวแก้ว
21
นางสาวปุณยนุช
อยู่ชมบุญ
22
นางสาวสุธิมา
วัฒนโชติพันธุ์
23
นางสาววาวินันท์
เทพคา
24
นางสาวพุทธิพร
สุภธีระ
25
นางสาวกมลชนก
ชิตโพธิ์
26
นายนพรุจ
โหมดเทศน์
27
นางสาวมัณฑิตา
เบญจสาร
28
นายณณัฐรัชต์
อุ่นอารีบุญฐิสา
29
นางสาวอรอุมา
อารีเฉลิม

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-904113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
30
นางสาวศิรประภา
ประมูล
31
นางสาวณัชชา
เอกรัตนกาล
32
นางสาวนันทิชา
ทองพลาย
33
นางสาวน้าเพชร
เพ็ชรสุทธิ์
34
นางสาวธิดารัตน์
เชาวลิตร
35
นางสาวอินทิรา
ไพรสันต์
36
นางสาวธันยพร
เทียนพิมาย
37
นายรัตนชาติ
กุณฑล
38
นางสาวกัลยา
ปัญญาสุข
39
นางสาวคุณาทิพย์
อัครนิจสิทธิโชค
40
นายภูริเดช
เพชรขาว
41
นางสาวสิตานันท์
ทองมี
42
นางสาวอริตา
ชนะชัย
43
นางสาวศิริลักษณ์
ปรางพรม
44
นางสาวสุนิตสา
ใจยะเลิศ
45
นางสาวกมลชนก
สกุลรัศมีไพศาล

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-1004114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวบุญทิรา
กันภัย
2
นางสาวอารีย์
คางาม

04117 สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) (EPH)
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวปิยะธิดา
พลวัน
2
นางสาวธัญญารัตน์
อุตมะ
3
นางสาวเกวลิน
เงาศรี

04119 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวพรสวรรค์
สุทธิสมุทร์
2
นางสาวเพ็ญพิชชา
วิจิตราพรพรรณ
3
นางสาวไอลดา
ชาริห์

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-11หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวอริสรา
วรพันธ์ตระกูล
2
นางสาวชลลดา
ตั้งเจริญเวช
3
นางสาวชนากาญ
พุฒริ้ว
4
นางสาวศิริวรรณ
ปฐมเอม
5
นายเตวิชภรณ์
โต๊ะบุรินทร์
6
นางสาวอรุณสวัสดิ์
ประวิทย์เจริญศิริ
7
นางสาวสุพิชญา
สวัสดิผล
8
นางสาวพิมพ์ตะวัน
ภูริคุปต์
9
นางสาวกวินทิพย์
จันทคาร
10
นายพฤท์พงศ์
ใฝ่ใจพลอย
11
นางสาวพิมพ์ลภัส
ภูมิรุจา
12
นางสาวหทัยรัตน์
อ่อนเพ็ง
13
นายวชรพล
พรรณกลิ่น
14
นางสาวกัญญารัตน์
คู่ตระกูลอัจฉริยะ
15
นางสาวณัฐวดี
สุวัฒนพันธุ์กุล
16
นางสาวอธิตยา
โหระเวช
17
นางสาววรรณิดา
พัวตระกูล
18
นายพสธร
ศศิอรกานต์
19
นายวีรภาพ
สุทธิพิบูลย์
20
นายรัฐพงษ์
เลขนอก
21
นางสาวพิมพ์ธิดา
บึงประเสริฐสุข
22
นางสาวพนิดา
วาที
23
นางสาวศิวนันทพร
ทองเปรม

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-12หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
04120 สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวณิชาภัทร
ไทยเจริญ
2
นายอิณอาม
สถิตานนท์
3
นายพายุพัฒน์
สุภาพ
4
นายชากร
ขาวสอาด
5
นายณัฐนันท์
ครัวรัมย์
6
นางสาวกันยารักษ์
ใกล้ชิต
7
นางสาวเกษมณี
เคนสุวรรณ
8
นายฐกร
นิยมสันติ
9
นางสาวญาณิศา
กัณทพงษ์
10
นายวสิษฐ์พล
อาแว
11
นายลัทธพล
น้าเงิน
12
นางสาวรวิกานต์
เขมะบุลกุล
13
นางสาวเมธาวี
แตงโสภา

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-13-

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จนกว่าจะได้ดาเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้ครบถ้วน ดังนี้
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-House สาหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี
กาหนดการ
ให้นักศึกษาส่งใบรับรองแพทย์
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

การดาเนินการ
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านัน้ ) ไม่รบั ผลตรวจ
จากคลีนิคและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้
แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป้นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลการตรวจปัสวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลการตรวจปัสวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ผลตรวจตาบอดสี
ให้ส่งผลตรวจร่างกายทางไปรษณีย์
04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
04114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ (โควตาเรียนดี ม.6)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี ม.6)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

/04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)...

-14กาหนดการ

การดาเนินการ
04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โควตาเรียนดี ม.6)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
04105 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตาเรียนดี ม.6)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
04107 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
04108 กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
04109 กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) (EPH)
04117 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
04120 สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตาเรียนดี ม.6)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

/04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)...

-15กาหนดการ

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2562

การดาเนินการ
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตาเรียนดี ม.6)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
04112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
04119 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์ (โควตาเรียนดี ม.6)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สมัครลงทะเบียนที่ระบบ myTCAS (ลงทะเบียนได้ครั้งเดียว) ที่เว็บไซต์
https://mytcas.com เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อ
เข้าระบบสาหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่เว็บไซส์ https://mytcas.com
**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กาหนดหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์
ใด ๆ ไม่ได้**
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-House) ไปแล้วสามารถตรวจดูรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th
ผู้ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเข้าระบบชาระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
พิมพ์ใบแจ้งชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บ
ไซส์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx และนาไป
ชาระเงินที่ธนาคาร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา เว้น
แต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ซึ่งทาให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาระไว้เป็นกรณีไป

/ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ...

-16ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2562 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดาเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทิ์ขึ้นทะเบียนเป้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ถ้านักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว

/รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House…

-17รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House
1. ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบชาระเงินหน้าเว็บไซต์
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขรหัสประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินค่าบารุงการศึกษา และนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ตามใบ
แจ้งชาระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดกาหนด ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย
หลักสูตรภาษาไทย
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 19,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 21,950.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
หลักสูตรสองภาษา
- ค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 47,950.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 27,950.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

/2. นักศึกษาซื้อเอกสารการมอบตัว...

-182. นักศึกษาซื้อเอกสารการมอบตัวพร้อมคู่มือนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ในราคาชุดละ
200.-บาท (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิต-วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
สิรินธร ไทย-เยอรมัน (อาคารTGGS) เพื่อนาไปกรอกข้อมูลและให้ผู้ปกครองลงนามให้สมบูรณ์ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
แล้วดาเนินการตามลาดับขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งถ่ายรูปตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ตามตัวอย่างท้ายเล่ม
ท. 7) ขนาด 1 นิ้ว และนาไฟล์รูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3. ให้นักศึกษาใหม่ที่ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วดาเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://stdregis.kmutnb.ac.th/) เพื่อบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบให้ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้ง Print out เอกสารที่
ได้บันทึกแล้วนาส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ณ อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร โดยให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วรายงานตัวตามสถานที่ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (MA)
ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)

ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารยิมเนเซียม
04105 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) ห้อง 705 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
04107 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
04108 กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
04109 กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

/04112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)...

-1904112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
ห้อง 525 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) 525 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) (EPH)
04117 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04119 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA)
ห้อง 525 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04120 สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE)
ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. นักศึกษาที่ได้ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขในข้อ 1. เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน
2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
5.1 รูปถ่ายนักศึกษา (ตามตัวอย่างท้ายเล่ม ท.7) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 รูป เขียนชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชนไว้หลังรูป
5.2 ทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่ายนักศึกษาให้เรียบร้อย ) จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาหลักฐานการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ จานวน 2 ฉบับ
รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.6 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.7 ทะเบียนนักศึกษา ฉบับเต็ม พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
ให้นักศึกษาเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน ช่องใดที่ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครื่องหมาย –

/5.8 แบบฟอร์มสาหรับทาบัตร...

-205.8 แบบฟอร์มสาหรับทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ATM ติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 รูป แนบพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ และรับรองสาเนาให้
เรียบร้อย
5.9 หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบทั้ง 3 รายการให้
นักศึกษาดึงสาเนา Copy แผ่นหลังออก แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ และให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ได้รับจากภาควิชาโดยใช้ Username คือ เลขประจาตัวนักศึกษา และ
Password คือ เลขประจาตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนักศึกษา
6. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกาหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
7. ให้นักศึกษาใหม่เข้าสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ในวันที่ 13 มิถุนายน
2562 เวลา 09.00-11.00 น. รายละเอียดเพิ่มติดตามได้จาก www.kmutnb.ac.th
8. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
ซึง่ คณะจะแจ้งกาหนดการวันปฐมนิเทศ ให้ทราบที่ https://www.sci.kmutnb.ac.th ประมาณต้นเดือนมิถุนายน
9. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

