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ประจําปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. ผู้ม  ีรายช่ือโครงการรับกลางร่วมกัน ADMISSION 2 TCAS รอบท่ี 4 กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภายในวัน 

อังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ท่ี Link: https://bit.ly/3cCAZoH หรือ Scan QR Code  

2.  เตรียมสําเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .pdf ดังต่อไปน้ี

2.1 บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประชาชน

2.2 หลักฐานแสดงว่าจบการศึกษา ใบ รบ. 1 / Transcript หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าจบการศึกษาใน

ระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. แล้ว (หากสถานศึกษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ี 1/2562) 

    2.3 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเท่าน้ัน ไม่รับผลตรวจจากคลินิก

และสถานพยาบาล สามารถตรวจได้ท้ังโรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแทพย์ และประทับตราของโรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทย์ด้วย ประกอบด้วย 

         2.3.1 ตรวจสุขภาพท่ัวไป เพ่ือดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ซ่ึงต้องไม่เป็นโรคท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 

 2.3.2 เอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนําแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์มา เอาเฉพาะผลการตรวจเท่าน้ัน) 

 2.3.3 ตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/Z) 

  2.3.4 ตรวจสอบตาบอดสี (สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) และ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE) และสาขาวิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) และสาขา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)) 

        2.3.5 ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็กเลือด (CBC) 
หมายเหตุ ผลการตรวจสุขภาพให้นํามาย่ืนในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ก่อนพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 



 �.  ÿŠÜĕôúŤìĊęđêøĊ÷öĕüšĔî×šĂǰ2 	øüöđðŨîĕôúŤđéĊ÷ü
ǰõć÷ĔîüĆîÝĆîìøŤìĊęǰ1 öĉëčîć÷îǰ����ǰëċÜđüúćǰ�����ǰî�ǰ 

ìćÜǰE-NBJMǰ×ĂÜĒêŠúąõćÙüĉßćǰēé÷êĆĚÜßČęĂđøČęĂÜìĊęÿŠÜüŠćǰ“đĂÖÿćøǰTCAS � ßČęĂ-ÿÖčú×ĂÜîĆÖýċÖþćǰßČęĂ÷ŠĂÿć×ćüĉßćǰ 

üčçĉÖćøýċÖþć” 	êĆüĂ÷ŠćÜǰ: đĂÖÿćøǰTCAS� îćÜÿćüêĆĚÜĔÝǰđøĊ÷îéĊǰÿć×ćüĉßćǰMPTE ö��ðüß�ðüÿ
ǰøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

ÿć×ćüĉßćǰ E-mailǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖúĒúąÖćøïĉî-ĂüÖćý 

-ǰǰ.&ǰüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖúǰ

-ǰǰ"&ǰüĉýüÖøøöÖćøïĉîĒúąĂüÖćýǰ

-ǰǰI-"&ǰüĉýüÖøøöÖćøïĉîĒúąĂüÖćýǰ	ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ
ǰ

-ǰǰI-.&ǰüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖúǰ	ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ
ǰ

mae.kmutnb2020@gmail.comǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöĕôôŜćĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ 

-ǰǰ&&ǰüĉýüÖøøöĕôôŜćǰĒ×îÜüĉýüÖøøöĕôôŜćÖĞćúĆÜ�Ē×îÜüĉýüÖøøö

ÙüïÙčöĂĆêēîöĆêĉǰ

-ǰǰ&&ǰüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ	Ē×îÜüĉýüÖøøöēìøÙöîćÙö
ǰ

-ǰǰE-&&ǰüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ	ĀúĆÖÿĎêøõćþćĂĆÜÖùþ
ǰ

-ǰǰ$QS&ǰüĉýüÖøøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰ

ece@eng.kmutnb.ac.thǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöÖćøñúĉê 

-ǰǰ1&ǰüĉýüÖøøöÖćøñúĉêǰ	đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ
ǰǰ

-ǰǰE-3&ǰüĉýüÖøøöĀčŠî÷îêŤĒúąøąïïĂĆêēîöĆêĉǰǰ

	ĀúĆÖÿĎêøõćþćĂĆÜÖùþ
ǰ

pe@eng.kmutnb.ac.thǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöđÙöĊ 

-ǰǰCh.&ǰüĉýüÖøøöđÙöĊǰ	đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ
ǰ

-ǰǰI-Ch.&ǰüĉýüÖøøöđÙöĊǰ	ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ
ǰ

che@eng.kmutnb.ac.thǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø 

-ǰǰ*&ǰüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøǰ	đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ
ǰ ie@eng.kmutnb.ac.UIǰǰ

ǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöē÷íć 

-ǰǰ$&ǰüĉýüÖøøöē÷íćǰ

-ǰǰ$&ǰüĉýüÖøøöē÷íćǰ	ēÙøÜÖćøÿöìïóĉđýþ
ǰ

ce@eng.kmutnb.ac.thǰ

ǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜöČĂüĆéĒúąĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ 

-ǰǰ*O4&ǰüĉýüÖøøöøąïïđÙøČęĂÜöČĂüĆéǰ

ǰ

iee@eng.kmutnb.ac.thǰ



ÿć×ćüĉßćǰ E-mailǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøö×îëŠć÷üĆÿéčĒúąēúÝĉÿêĉÖÿŤ 

-ǰǰ.)&ǰüĉýüÖøøö×îëŠć÷üĆÿéčǰ

-ǰǰ-&ǰüĉýüÖøøöēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ

-ǰǰ-&ǰüĉýüÖøøöēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ	ēÙøÜÖćøÿöìïóĉđýþ
ǰ

mhle@eng.kmutnb.ac.thǰ

õćÙüĉßćüĉýüÖøøöüĆÿéčĒúąđìÙēîēú÷ĊÖćøñúĉê 

-ǰǰ."5&ǰüĉýüÖøøöüĆÿéčǰ	đÿøĉöìĆÖþąõćþćĂĆÜÖùþ
ǰ

-ǰǰI-*.&ǰüĉýüÖøøöüĆÿéčđßĉÜîüĆêÖøøöǰ	ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ
ǰ

mpte@eng.kmutnb.ac.thǰ

ÖĞćĀîéÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ 

ēÙøÜÖćøøĆïÖúćÜøŠüöÖĆîǰADMISSION 2 TCAS øĂïìĊęǰ� ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþćǰ2563 

ÖĞćĀîéÖćø ÖćøéĞćđîĉîÖćø 

üĆîìĊęǰ29 – 30 óùþõćÙöǰ���� đ×šćøąïïđóČęĂ÷Čî÷Ćîÿĉìíĉĝǰ	$MFBSJOH-)PVTF
ǰđ×šćýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ

óøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂǰàċęÜÿćöćøë÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĕéšđóĊ÷Üǰ�ǰĒĀŠÜđìŠćîĆĚî 

- ÷Čî÷Ćîÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂǰ

ìĊęđüĘïĕàêŤǰhttp://NZUDBT.DPN

- ñĎšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖÿćöćøë÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĕéšđóĊ÷Üǰ�ǰĒĀŠÜđìŠćîĆĚîǰ

õć÷ĔîüĆîìĊę ��ǰ- �� óùþõćÙöǰ����

- ĀćÖĕöŠ÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĔîßŠüÜüĆîđüúćéĆÜÖúŠćüÝąëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝÖćøđ×šćýċÖþć

- đöČęĂ÷Čî÷ĆîÿĉìíĉĝĒúšüÝąëĎÖêĆéÿĉìíĉĝĔîÖćøÿöĆÙøøĂïëĆéĕð

üĆîìĊęǰ29 óùþõćÙöǰ���� éĎðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎš÷Čî÷Ćîÿĉìíĉĝđ×šćýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂö

đÖúšćóøąîÙøđĀîČĂĕéšìĊęǰhttp://www.BENJTTJPO.LNVUOC.BD.th 

üĆîìĊęǰ10 – 16 öĉëčîć÷î 2563 ñĎšñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰĔĀšđ×šćøąïïßĞćøąđÜĉîîĆÖýċÖþćĔĀöŠìĊęĀîšćđüĘïĕàêŤǰ

http://OFXTUVEFOU.LNVUOC.BD.th/TUVEFOU/TUVEFOUMPHJO.BTQY 

ēé÷Ĕßšđú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰ��ǰĀúĆÖǰđóČęĂóĉöóŤĔïĒÝšÜßĞćøąđÜĉî

ÙŠćúÜìąđïĊ÷î ĒúšüîĞćĕðßĞćøąđÜĉîìĊęđÙćøŤđêĂøŤíîćÙćø 



ÖĞćĀîéÖćø ÖćøéĞćđîĉîÖćø 

20 öĉëčîć÷î ����ǰđðŨîêšîĕð ýċÖþćÝćÖÙĎŠöČĂ×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰhttp://TUESFHJT.LNVUOC.BD.th 

ēé÷Ĕßšđú×ìĊęïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰïĆîìċÖ×šĂöĎúðøąüĆêĉîĆÖýċÖþćǰĒúą×šĂöĎú

ìĊę đÖĊę÷ü×šĂÜĔĀšÙøïëšüîǰéĞćđîĉîÖćøóĉöóŤĔïìąđïĊ÷îðøąüĆêĉ ĔïĒìîïĆêø

ðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰĔïÙĞć×ĂđðŗéïĆâßĊǰĔïøĆïøĂÜîĆÖýċÖþć ĔïøĆïøĂÜñĎšðÖÙøĂÜǰ

ĔïÙĞćÿĆââćÖćøđ×šćđøĊ÷îǰĒúąÝĆéđêøĊ÷öđĂÖÿćøìĊęêšĂÜĔßš×ċĚîìąđïĊ÷îêćöÙĎŠöČĂ

îĆÖýċÖþćĔĀöŠĔĀšÙøïëšüîǰîĞćÿŠÜđĂÖÿćøéĆÜÖúŠćüĔîüĆîóïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć 

10 öĉëčîć÷îǰ����ǰđðŨîêšîĕðǰ 

	÷ÖđüšîüĆîĀ÷čéøćßÖćø
 

îĆÖýċÖþćàČĚĂÙĎŠöČĂîĆÖýċÖþć èǰÖúčŠöÜćîÖćøđÜĉîǰÖĂÜÙúĆÜǰßĆĚîǰ� 

ĂćÙćøïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷üĉýüÖøøöýćÿêøŤîćîćßćêĉÿĉøĉîíøĕì÷-đ÷ĂøöĆîǰ	TGGS
 

øćÙćǰ���ǰïćìǰ 

1 ÖøÖäćÙöǰ2563 óïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰđóČęĂ×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰéĆÜîĊĚ 

- đüúćǰ�����ǰî�ǰóïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćìĊęõćÙüĉßćǰđóČęĂêøüÝÿĂïđĂÖÿćø

Öćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰøĆïôŦÜÙĞćĒîąîĞćǰóøšĂöìĆĚÜǰĔĀšĂćÝćø÷ŤìĊę

ðøċÖþćúÜîćöĔîĔïĒìîïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć

- đüúćǰ�����ǰ– �����ǰî�ǰ×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰēé÷ĔĀšîĆÖýċÖþćîĞć

ĀúĆÖåćîÿĞćĀøĆïÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰ

- 	ýċÖþćøć÷úąđĂĊ÷éĕéšÝćÖÙĎŠöČĂÖćø×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠ
ǰ

ÿŠÜöĂïđĂÖÿćøìĆĚÜĀöéĔĀšÖúčŠöÜćîìąđïĊ÷îĒúąÿëĉêĉîĆÖýċÖþćǰ 

- èǰĀšĂÜðøąßčöðøąéĎŠĒéÜǰĂćÙćøĂđîÖðøąÿÜÙŤǰßĆĚîǰ�

8 ÖøÖãćÙöǰ���3 đðŗéõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ���� 

�ĀćÖöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖĞćĀîéÖćøÝąĒÝšÜĔĀšîĆÖýċÖþćìøćïĒúąĔĀšîĆÖýċÖþćêĉéêćö×šĂöĎú×Šćüÿćøǰ 

ÝćÖÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰĕéšÝćÖǰđüĘïĕàêŤǰ�ǰhttps���www.eng.kmutnb.ac.th/web/ ĀøČĂǰ 

https���www.facebook.com/www.eng.kmutnb.ac.th 

Āöć÷đĀêč îĆÖýċÖþćÿćöćøëđ×šćøąïïÿćøÿîđìýđóČęĂÜćîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćǰđóČęĂêøüÝÿĂïñúÖćøúÜìąđïĊ÷î

đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïêćøćÜÿĂî×ĂÜõćÙüĉßćēé÷Ĕßšǰ64&3/".&ǰÙČĂǰđú×ðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰĒúąǰ1"44803% ÙČĂ 

đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöýċÖþćÝćÖÙĎŠöČĂÖćøĔßšïøĉÖćøøąïïÿćøÿîđìýđóČęĂÜćîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþć 

ēé÷ĔĀšîĆÖýċÖþćđêøĊ÷öđĂÖÿćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

- ĔïĒìîïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćìĊęóĉöóŤÝćÖøąïï×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠìĊęđüĘïĕàêŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆï

- ÿĞćđîćĀúĆÖåćîÖćøýċÖþćìĊęÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĒúšüǰ�ǰÞïĆïǰøĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

- ÿĞćđîćìąđïĊ÷îïšćîǰ�ǰÞïĆïǰøĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

- ÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰÝĞćîüîǰ�ǰÞïĆïǰøĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷



- ÖøèĊìĊęßČęĂ-ÿÖčú×ĂÜðŦÝÝčïĆîĕöŠêøÜÖĆïĀúĆÖåćîÖćøýċÖþć×ĂÜÿëćîýċÖþćđéĉöĔĀšĒîïÿĞćđîćĔïđðúĊę÷îßČęĂǰ-ÿÖčúǰ�ǰÞïĆï

øĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

- ìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćÞïĆïđêĘöóĉöóŤÝćÖøąïï×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰĔĀšîĆÖýċÖþćđ×Ċ÷î×šĂöĎúĔĀšÙøïëšüî

- ĒïïôĂøŤöÿĞćĀøĆïìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþćǰATM ĒîïóøšĂöÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰĒúąøĆïøĂÜ

ÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

- ÙĞćÿĆââćÖćøđ×šćđøĊ÷îîĆÖýċÖþćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂǰĔĀšđàĘîßČęĂĔĀšÙøïǰ

ĒîïÿĞćđîćïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîǰ×ĂÜñĎšðÖÙøĂÜǰ�ǰÞïĆïǰĒúąĔĀšñĎšðÖÙøĂÜđàĘîøĆïøĂÜÿĞćđîćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷

ÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜîĆÖýċÖþćĔĀöŠ 

îĆÖýċÖþćĒêŠÜÖć÷ĔîüĆîóïĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰéĆÜîĊĚ 

- îĆÖýċÖþćßć÷ÿüöđÿČĚĂđßĉĚêÿĊ×ćüđÖúĊĚ÷ÜǰÖćÜđÖÜ×ć÷ćüÿĊéĞćǰĀøČĂÿĊÖøöìŠćǰ	ĀšćöĔÿŠÖćÜđÖÜ÷ĊîÿŤ
ǰñöìøÜÿčõćóǰǰ

ĕöŠ÷ćüđÖĉîðÖđÿČĚĂǰĒúąĕöŠöĆéñöǰÿüöëčÜđìšćĒúąøĂÜđìšćĀčšöÿšî

- îĆÖýċÖþćĀâĉÜĒêŠÜđÙøČęĂÜĒïïîĆÖýċÖþćǰÿüöđÿČĚĂđßĉĚêÿĊ×ćüđÖúĊĚ÷ÜǰÖøąēðøÜÿĊéĞćĀøČĂÿĊÖøöìŠćǰĒúąÿüöøĂÜđìšćĀčšöÿšî

- ĀćÖîĆÖýċÖþćöĊ×šĂÿÜÿĆ÷ĀøČĂðŦâĀćìĊęêšĂÜÖćøÿĂïëćöđóĉęöđêĉöǰ êĉéêŠĂĕéšìĊę ÜćîïøĉÖćøÖćøýċÖþćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

Āöć÷đú×ēìøýĆóìŤǰ��-���-����ǰêŠĂǰ������������ ĀøČĂìćÜǰE-NBJMǰ: BDBEFNJD!FOH.LNVUOC.BD.th

- îĆÖýċÖþćìĊęÿĂïÙĆéđúČĂÖñŠćîìčÖÙîĔĀšëČĂðäĉïĆêĉêćöøć÷úąđĂĊ÷éǰĒúąÖĞćĀîéđüúćìĊęøąïčĕüš×šćÜêšîìčÖðøąÖćøǰ

öĉÞąîĆĚîëČĂüŠćÿúąÿĉìíĉĝÝąđøĊ÷ÖøšĂÜÿĉìíĉĝĔéǰėǰõć÷ĀúĆÜĂĊÖĕöŠĕéš

ñĎšìĊęĕöŠöćøć÷ÜćîêĆüĒúą×ċĚîìąđïĊ÷îîĆÖýċÖþćĔĀöŠǰêćöüĆîǰđüúćĒúąÿëćîìĊęéĆÜÖúŠćü×šćÜêšîëČĂüŠćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

đðŨîÖćø×ĆéÙĞćÿĆęÜÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÙèąĄǰÿÜüîÿĉìíĉĝìĊęÝąóĉÝćøèćĕöŠøĆïđ×šćđðŨîîĆÖýċÖþć 

ðøąÖćýǰèǰüĆîìĊęǰ18 óùþõćÙö ���� 
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