ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจาปีการศึกษา 2562
………………………………………………
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

04103 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายศิลานุวัฒน์
ปั้นประเสริฐ
2
นายนวพล
เครือยศ

04106 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวรัตนสุพร
เยาว์ทุม
2
นางสาวมิลลดา
สุวรรณกล่อม
3
นางสาวพลอยชมพู
พันธ์ตาวงษ์

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-204110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวพรธิดา
โพธิ์ใบ

04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายไตรรัตน์ตรี
เกาะน้าใส
2
นายกฤษฎา
ชิตนุกูล

04112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
ลาดับที่
ชื่อ
1
นางสาววณิชกรณ์
2
นางสาววรรณศิริ

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

(ASB)
นามสกุล
ทรัพย์จิรกิจ
จันทพันธ์

-3หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวมณฑกานต์
มีจั่นเพ็ชร
2
นายณัฐภัทร
เกิดศรีทอง
3
นางสาวณัฐกานต์
เจริญศรี
4
นางสาวกุลณัฐ
พะลัง
5
นายวงศกร
สังข์ซ้อน
6
นางสาวอาทินัดดา
ไตรยะพานิช
7
นางสาวสิริกานต์
โพธิสิน
8
นางสาวปนัดดา
ขาวสั้น
9
นายภูมิวริสส์
วงษ์ถาวร
10
นางสาวปิยะธิดา
สูงรัง
11
นางสาวกุลนิษฐ์
บุญเต็ม
12
นางสาวศุภาวดี
คล้ายมาก

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-4-

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

การดาเนินการ
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น) ไม่รบั ผลตรวจ
จากคลีนิคและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้
แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป้นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลการตรวจปัสวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลการตรวจปัสวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ผลตรวจตาบอดสี
ให้ส่งผลตรวจร่างกายทางไปรษณีย์
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (โควตา Thailand 4.0)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
04103 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)
04106 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตา Thailand 4.0)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

/04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)...
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การดาเนินการ
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตา Thailand 4.0)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์ (โควตา Thailand 4.0)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตา Thailand 4.0)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

สมัครลงทะเบียนที่ระบบ myTCAS (ลงทะเบียนได้ครั้งเดียว) ที่เว็บไซต์
https://mytcas.com เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อ
เข้าระบบสาหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่เว็บไซส์ https://mytcas.com
**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กาหนดหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์
ใด ๆ ไม่ได้**

/วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562…

-6กาหนดการ

การดาเนินการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2562

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 Clearing-House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2562 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดาเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการโควตาโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สาหรับนักรียนชั้น ม.ปลาย เพื่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะ
และมหาวิทยาลัยไม่ได้
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องสาเร้ขการศึกษาในสาขาวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ถ้านักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว

/รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House…
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1. ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบชาระเงินทีห่ น้าเว็บไซต์
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
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 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
2. 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
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-83. 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
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04103 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)
ห้อง 723 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04106 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)
ห้อง 724 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ห้อง 525 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)
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
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-95.2 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 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

