
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง กําหนดการโครงการ Admission 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป ี
โครงการปกติ และโครงการสมทบพเิศษ 

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

  ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
กําหนดการโครงการ Admission 2 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประจําปีการศึกษา 2563      
ตามรายช่ือท้ายประกาศ ใหป้ฏิบัติดังน้ี 
 
1.  วันศุกร์ที่  29  พฤษภาคม  2563   ประกาศผู้มีรายช่ือยืนยันสิทธ์ิในระบบเครียริ่งเฮ้าส์ 
 
2.  ผูท้ี่มีรายช่ือผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจําปีการศึกษา 2563    ให้ยืนยันสิทธ์ิในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 
(Clearing house)   เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยดําเนินการดังน้ี 

2.1 เข้าสู่ระบบ http://mytcas.com เพ่ือลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ ต้ังแต่วัน  29  พฤษภาคม 
2563 เป็นต้นไป 

2.2 นํารหัสผ่านที่ได้รับเข้าไปยืนยันสิทธ์ิเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) เพ่ือเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้ทาง http://mytcas.com ต้ังแต่วันที่ 29 – 30  
พฤษภาคม  2563  โดยเลือกยืนยันสิทธ์ิ และกรอกเลขประจําตัวประชาชน และรหัสผ่าน             
ที่ได้รับตามข้อ 2.1 
 

**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กําหนดหรือไม่ดําเนินการใดๆจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรยีกร้องสทิธิ์ใดๆ ไม่ได้** 
 
 

3.  ผู้ที่ยืนยันสิทธิเ์คลียริง่เฮาส์ (Clearing House) สามารถดูประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ 
http://admission.kmutnb.ac.th  ในวันที่อังคารที่  9  มิถุนายน  2563 
 
 
 
 

/4. วันพุธที่  10… 
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4.  วันพุธที่  10  ถึงวันอังคารที่  16  มิถุนายน  2563  เริ่มรายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ ตามลิงค์น้ี
https://cit.kmutnb.ac.th/main/archives/3860 
 
 
 

5. ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังน้ี  

 

ขั้นตอนการดําเนนิการ วิธีการดําเนนิการ 
1. ชําระเงิน 
(โครงการปกติประมาณ 22,000.00 บาท) 
(โครงการสมทบพิเศษประมาณ 31,500.00 บาท) 

วันที่ 10 – 16  มิถุนายน  2563
- เข้าระบบชําระเงินและพิมพ์ใบรายงานชําระเงินไปติดต่อชําระเงินที่ 
  เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ Bill Payment)   
(http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx

2. ศึกษาข้อมลูการขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- ซื้อเอกสารข้ึนทะเบียนนักศกึษาใหม่ที่งานการเงิน กองคลัง ช้ัน 1 
  อาคาร TGGS   เพ่ือศึกษาข้อมูลการขึน้ทะเบียนนักศกึษาใหม่ และเตรียม 
  เอกสารสําหรบัพบอาจารย์ทีป่รึกษา  (จําหน่ายต้ังแต่วันที ่1  มถิุนายน  
  2563 เป็นต้นไป) 

3. เข้าระบบขึ้นทะเบียน 
   นักศึกษาใหม่ 

- เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ http://www.kmutnb.ac.th โดยใช้
  เลขประจําตัวประชาชนบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา  และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
  ในวันที่   19   มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป 

4.  ส่งเอกสาร - นักศึกษาส่งเอกสารรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษาท่ีพิมพ์จาก
  ระบบขึน้ทะเบียนใหม่  หลกัฐานสําหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
  อาทิ สําเนาหลักฐานการศึกษา   สําเนาบัตรประชาชน   สําเนา  
  ทะเบียนบ้าน   รูปถ่ายนักศึกษา ให้งานทะเบียนและสถติินักศึกษา    
   ในวัน  29  มิถุนายน   2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  วันจันทร์ที ่22...  
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6.  วันจันทรท์ี่   22   มิถุนายน   2563  
 (ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกําลัง และภาควิชาเทคโนโลยี 
วิศวกรรมการเช่ือม) 
 เวลา  08.30  น.     -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62   
 เวลา  13.00  น.     -   พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามห้องที่กําหนดในเอกสารแนบ)   
  
(ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ) 
 เวลา  08.30  น.     -   พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามห้องที่กําหนดในเอกสารแนบ)    
 เวลา  13.00  น.     -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62   
 
7.  วันจันทรท์ี่   29   มิถุนายน   2563    
  เวลา  09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น.  

- ส่งเอกสารมอบตัว ณ หอประชุมประดู่แดง ช้ัน 2 อาคารอเนกประสงค์ 
 
8.  วันพฤหัสบดีที่   2   กรกฎาคม   2563 
(ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นกําลัง และภาควิชาเทคโนโลยี 
วิศวกรรมการเช่ือม) 
  เวลา  08.30 – 12.00  น.    -   อบรมจริยธรรม  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62 
  เวลา  13.00 – 16.00  น.    –   รับชุดฝึกงาน (ตามห้องที่กําหนด)  
 
(ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ) 
 เวลา  08.30 – 12.00  น.    -   รับชุดฝึกงาน (ตามห้องที่กําหนด) 
  เวลา  13.00 – 16.00  น.    -   อบรมจริยธรรม  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ  ช้ัน 8  อาคาร 62 
 
 

9.  วันพุธที่   8   กรกฎาคม   2563   เปิดเรียนภาคการศึกษาที ่  1/2563 
                                                                 
หมายเหตุ  ใหนั้กศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                                       คณบดีวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 


