
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหมโครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ (ตอเนื่อง)  
ประจําปการศึกษา 2563  
----------------------------- 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยาเขตระยองซ่ึงจัดการเรียนการสอนใหกับสังคมและชุมชนตางๆ ในบริเวณจังหวัดระยอง  
และจังหวัดใกลเคียง  เพ่ือเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูดานยานยนตและระบบ
อัตโนมัติใหสอดรับกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมเปน
หนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีรัฐบาลใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตในกลุมอุตสาหกรรม  
10 S-Curve โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
โดยความรวมมือกับศูนยวิจัยและฝกอบรมทรัพยากรมนุษยเพ่ืออุตสาหกรรม จึงมีความประสงคเปดรับสมัครนักศึกษาใหม
โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ (ตอเนื่อง) เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมตามความ
ตองการของสถานประกอบการกลุมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ โดยกําหนดหลักเกณฑในการรับ
นักศึกษาดังนี้  

 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
1.1. ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
1.2. ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา แตยังไมมีประสบการณทํางานตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไมนอยกวา 2.25 หากผูสมัครมีประสบการณ ทํางานในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การพิจารณาใหข้ึนอยูกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
2.1  ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ 
2.2  เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
2.3  ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ ยกเวนมหาวิทยาลยัเปด 
2.4  ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทํา 

โดยประมาท 
2.5  ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2562 

ดวยการ “ใหออก”  
2.6  ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 
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2.7  มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

2.8  ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
2.9  เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.10 หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการ

สมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 
3. สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน
รับ 

(คน) 

รหัส 
สาขาวิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร ปวส. 

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   

เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบ
อัตโนมัติ (NAAT - R) 
เรียนในเวลาราชการ 
 

40 12301 สาขาวิชาชางยนต ชางกล ชางกลโรงงาน  
ชางแมคคาทรอนิกส ชางไฟฟา  
ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ชางเครื่องมือวัด ชางไฟฟาอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และหรือมีประสบการณ
การทํางานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 3 ป  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบ
อัตโนมัติ (NAAT - T) 
เรียนนอกเวลาราชการ สําหรับผูท่ีทํางาน 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรียนวันศุกร เวลา 17.00 น. - 20.00 น. 
และวันเสาร เวลา 8.00 น. - 17.00 น. 

 
 

40 

 
 

12302 

หมายเหตุ  1. กรณีท่ีผูสมคัรมคีุณวุฒิหรือศึกษาในสาขาวิชาไมตรงตามท่ีคณะกําหนด เมื่อผานการคัดเลือกจะตองเรียนปรับพ้ืนฐานวิชา
ทางดานชางกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ทุกคน 

2. อัตราคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ยังไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
3. ระดับปริญญาตรีตอเน่ือง 2 ป (NAAT - R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น. 
4. ระดับปริญญาตรีตอเน่ือง 3 ป (NAAT - T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันศุกร เวลา 17.00 - 20.00 น.  

 และวันเสาร เวลา 8.00 - 17.00 น. 
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4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 
รายการ กําหนดการ สถานที่ดําเนินการ 

1. Download ระเบียบการรับสมัคร และสมัคร
ผานทางอินเทอรเน็ต 

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถึง  

วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

http://www.admission.kmutnb.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 https://eat.kmutnb.ac.th หรือ 

http://www.admission.kmutnb.ac.th 
3. สอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ 
 

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนยวิจัยและฝกอบรมทรัพยากรมนุษย
เพื่ออุตสาหกรรม ตําบลมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

4. ประกาศผลการคัดเลือก   
 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 https://eat.kmutnb.ac.th หรือ 

http://www.admission.kmutnb.ac.th 

5. ชําระเงิน  วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง 
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  

http://newstudent.kmutnb.ac.th/ 
Student/StudentLogin.aspx 

หมายเหตุ กําหนดการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
 
5. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครผานระบบ

การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามข้ันตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ

ในการสมัคร 
 

ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ 
รับสมัคร  

ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครใหเขาใจ 
โดยดําเนนิการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสบืคนขอมูลประกอบการ 
รับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เลือกโครงการรับตรง
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 

2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน 

เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 
เลือกโครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ระดบัปริญญาตรีตอเนื่อง 
(ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 

2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพ่ือสมัครเรียน (ผูสมัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น) ท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th   
ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูสมัครจะตอง 
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง  
 กําหนดรหัสผาน (ผูสมัครเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหสัท่ีผูสมัครจําไดงาย)  

  กรอกชื่อ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาช่ือ) 
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา 

 เลือกโครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง  
(ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 

2.3 กรอกขอมูลการสมัคร     
 

 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน 
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก  

2.4 พิมพใบแจงการชาํระเงิน 
คาสมัคร 

 พิมพใบแจงการชาํระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงนิภายในวนัที่ทีกํ่าหนด  
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชาํระเงนิ) 
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 
3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร 
 

ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย
พาณชิย ไดทุกสาขา  ภายในวันทีท่ี่ระบไุวในใบแจงการชาํระเงิน 
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ผูสมัครชาํระเงนิตามกําหนดเวลาในใบแจงการชําระเงนิ
คาสมัคร   
 หากผูสมคัรไมไดชาํระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชาํระเงนิ 
คาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login  
เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม  
ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกคร้ัง  
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะเรียกรอง 
สิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได  

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

หลังจากวันทีไ่ปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะ 
การสมัครวาการชําระเงินสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต 
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัครแลว
กรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชําระเงินเรียบรอยไมมีปญหาใดๆ 
สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยังไมชาํระเงิน สถานะจะแสดงวา  
“รอชําระเงิน”  

ขั้นตอนน้ีผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานะการชําระเงินเทาน้ัน 
5.  พิมพใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร 
 

ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อแสดง
ขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูลการสมัครสอบ
ของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx    
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง 
ผูสมัครจะทราบขอมลูเลขท่ีสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ และขอมลูการสมัครสอบของตนเอง 

ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชาํระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หากผูสมัครมีขอสงสัยหรือขอขัดของในการดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา 
โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627 

  
6. คาสมัครสอบ 

คาสมัครสอบ เปนเงิน 400 บาท คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)  
ทั้งนี้ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําในแจงการ

ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได 
 

7. วิธีการคัดเลือก 
สอบสัมภาษณความรูเชิงวิชาการ 
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 5 

8. การสอบสัมภาษณและการตรวจสุขภาพ 
 ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเขารับการสอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ ในวันเสารที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ที่ศูนยวิจัยและฝกอบรมทรัพยากรมนุษยเพ่ืออุตสาหกรรม ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
โดยตองมารายงานตัวเพือ่เขารับการสอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ เวลา 9.00 น.  

หลักฐานที่ตองนํามาในการสอบสัมภาษณ คือ  
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร (พมิพไดที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx 

ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป) 
2. บัตรประจําตัวประชาชน โดยตองมีรูปผูสมัครและเลขประจําตวัประชาชนปรากฏอยูในบัตรนัน้ ฉบับจริง พรอม

สําเนาที่ผูสมัครลงนามรับรองสาํเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด 
3. หลักฐานการศึกษา  ใบระเบยีนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงวา

สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) ฉบบัจริง พรอมสําเนาที่
ผูสมัครลงนามรับรองสาํเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด 

4. หนังสือรับรองการทํางาน (เฉพาะผูสมัครหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต
สมัยใหมและระบบอัตโนมัติ (ตอเนื่อง) (NAAT - T) เรียนนอกเวลาราชการ) 

5. ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทาน้ัน  ไมรับผลตรวจจากคลนิิกและสถานพยาบาล)  
โดยใหแพทยสรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย  มีรายการทีต่องตรวจดังนี ้

- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป  ที่รับรองวาเปนผูมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
- ผลตรวจเอ็กซเรยปอด  (ไมตองนําฟลมเอ็กซเรยมาแสดง) 
- ผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปสสาวะทั่วไป (U/A) 
- ผลตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC)  

 หมายเหตุ   • เอกสารในขอ 1 - 4 ใหผูสมัครจัดเย็บเปน 1 ชุด และสงใหกับกรรมการสอบสัมภาษณ 
 

9. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
1. เปนผูสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมี

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร ตรงตามที่ระบไุวในแตละสาขาวชิา 
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมีชื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน และเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้  

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามที่ระบุไวอยูกอนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังน้ันๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันท ี
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10. การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา

มหาวิทยาลัยจะข้ึนทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศผลการคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตางๆ  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์   

 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม  ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และซ้ือเอกสารคูมือนกัศึกษาท่ี กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2563 
 

                            
                                             (รองศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษ)ี 

         รองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                                       ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 

เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม 

นําใบชําระเงินไปจายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เขาสูระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารยท่ีปรึกษา ตามวันเวลาท่ีคณะ/วิทยาลัย กําหนด   

 

สงมอบเอกสารข้ึนทะเบียนท่ีกลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ช้ัน 2 อาคาร TGGS 

ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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