
 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เรื่อง   ก าหนดการสอบสัมภาษณแ์ละส่งผลตรวจร่างกายของผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณโ์ครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่  3 
ระดับปริญญาตรี  4  ปี  โครงการปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2563 

……………………………………………… 
 

 เพือ่ให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีการศึกษา  2563   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19)   
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งก าหนดการสอบสมัภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์โครงการรบัตรงร่วมกัน 
TCAS รอบที่  3   ปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบตัิตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 1. ให้น าส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์  ภายในวันท่ี 11  พฤษภาคม 2563  ระบุหัวข้อ  E-mail “โครงการรับตรง
ร่วมกัน  TCAS   รอบที่  3  ปีการศึกษา 2563”     โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้  (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf  เท่านั้น  
ไม่รับไฟล์รูปภาพ)  มาที่ E-mail ดังต่อไปนี ้
  

 สาขาวิชา  E-mail 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) parinya.k@sci.kmutnb.ac.th 
04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) biotechnology@sci.kmutnb.ac.th 
04105  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) afet@sci.kmutnb.ac.th 
04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  (FT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)          
04107  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์   
04108  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม   
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 

04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) akara.p@sci.kmutnb.ac.th 
04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา (CSB) akara.p@sci.kmutnb.ac.th 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)  wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME) amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 
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 สาขาวิชา  E-mail 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสตูรสองภาษา) 
04117  แขนงวิชาวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมวสัดุ (EPH) 
04118  แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (EPH) 

amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 

04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงสถิติ (SDA) chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 
04121  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวตักรรม (ATI) afet@sci.kmutnb.ac.th 

          
 

 หลักฐานที่ต้องน าส่ง  คือ 
  1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 
  1.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรยีน  หรือ Transcript   หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่า 
                   ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา  
                                ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด (หากสถานศกึษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ผลการศึกษาจนถึงภาคเรยีนที่1/2562) พร้อมลง 
                                นามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 

  1.3  หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT O-NET หรือวิชาสามัญ 9 วิชา  
        ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

  1.4  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 
       1.5   ผลตรวจสุขภาพ  (ใบรับรองแพทย์  จากโรงพยาบาล  (เท่านั้น)    ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและ  
                       สถานพยาบาล  สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน)  โดยให้แพทย์ 
                        สรุปผลการตรวจลงในใบรบัรองแพทย์  (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)  โดยมรีายการที่ต้องตรวจดังนี้ 

- ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีรับรองว่าเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     เช่น  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  โรคลมชัก  เป็นต้น 
-  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
-  ผลการตรวจปสัสาวะหาสารเสพติด  (แอมเฟตามีน)  ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป  (U/A) 
-  ผลตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลอืด (CBC) 
-  ผลตรวจตาบอดส ี

  1.6  หากนักศึกษามีปัญหาสุขภาพนอกเหนือจากข้อ  1.5  ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาขอให้นักศึกษาแจ้งข้อมูล 
              แก่ภาควิชาหากพบในภายหลังว่านักศึกษาปกปิดข้อมูล  ภาควชิาขอสงวนสิทธ์ิในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 
              ต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
 
 2.  คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จะตรวจหลักฐานตามที่ได้จัดส่งมา     กรณีที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีข้อสงสัยจะ 
ติดต่อไปยังผู้ที่มรีายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์  (ตามเบอรโ์ทรศัพท์ท่ีผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร)   ตามล าดับรายชื่อท้ายประกาศในวันท่ี  
13  พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00  เป็นต้นไป  (หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เองผู้สมคัร สามารถแจ้งยืนยันเบอร์โทรศพัท์ 
ได้ที่   02-5552000 ต่อ 4219   ในวัน 12  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00-16.00 น.  เท่านั้น)   
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 3.  ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพือ่สอบสัมภาษณต์ามวัน   เวลา  ดงักล่าวข้างต้นนี ้ และเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน   
    หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธ์ิ  และจะเรียกร้องสิทธ์ิภายหลังไมไ่ด ้
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิม้มั่น) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



หมายเหตุ   รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏบิัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ 
 

1.  ตั้งแต่วันที่  21 - 28  พฤษภาคม  2563  ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้าเว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินอุดหนุนการศึกษา  และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ
แจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี ้  ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย  
         หลักสูตรภาษาไทย 

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  เงินอุดหนุนการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
หลักสูตรสองภาษา 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  เงินอุดหนุนการศึกษา (ภาคปกติ)  45,000.-บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  47,950.00  บาท  (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  เงินอุดหนุนการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 
 
        /2.  นักศึกษาซ้ือคู่มือนักศึกษา 
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2.  นักศึกษาซื้อคู่มือนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่   21   พฤษภาคม   2563    เป็นต้นไป   ในราคา   200.-   บาท  

(เว้นวันหยุดราชการ) ณ  กลุ่มงานการเงิน  กองคลัง  ชั้น 1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร   
ไทย-เยอรมัน (อาคารTGGS)   ถ่ายรูปตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและน าไฟล์รูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 
3.  ให้นักศึกษาใหม่ทีช่ าระเงินอุดหนุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)   เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบ 
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป  และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้ง Print out 
เอกสารที่ได้บันทึกแล้วน าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
4.  วันที่  4  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.   เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

ณ   อาคาร 78   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ  อาคาร 72  ยิมเนเซียม    มจพ.กรุงเทพมหานคร    โดยให้นักศึกษา
แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วรายงานตัวตามสถานที่
ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (MA)  
          ห้อง  1006  ชั้น  10  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  
          ห้อง  903  ชั้น  9  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)  
           ห้อง  719  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)  
          ห้อง  401  ชั้น  4  อาคาร  72   ยิมเนเซียม 

 
04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)  
           ห้อง  723  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  (FT) 
           ห้อง  720  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
               /สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)... 
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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)  
          ห้อง 525  ชั้น  5  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)   
           ห้อง  525  ชั้น  5  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
           ห้อง  1008  ชั้น  10  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

  04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME)   
     ห้อง  216  ชั้น  2  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (EPH)  หลักสูตรสองภาษา 
          04117   แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (EPH) 

   04118   แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (EPH) 
          ห้อง  216  ชั้น  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

  04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  
                               (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 

    ห้อง 525  ชั้น  5  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
 

        04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE)… 
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04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
          ห้อง  216  ชั้น  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
04121  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI) 
           ห้อง  717  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

           5.  นักศึกษาที่ได้ช าระเงินอุดหนุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขในข้อ 1.  แล้ว   ให้ไปขึ้นทะเบียน 
นักศึกษาใหม่   ณ  หอประชุมประดู่แดง  อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 2  ในวันที่ 4  มิถุนายน  2563  ระหว่างเวลา  
10.00 - 15.00 น.  ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
   5.1  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษา 
                           เขียนขอ้มูลให้ครบถ้วน  ช่องใดท่ีไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครื่องหมาย – 
                     5.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.5  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
   5.6  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.7  ค าสัญญาการเข้าเรียน  กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบทั้ง  3  รายการ   แนบส าเนา 
                           บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง  1 ฉบับ และให้ 
                           ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ได้รับจากภาควิชาโดยใช้   Username   คือ  เลขประจ าตัวนักศึกษา    และ  
Password  คือ  เลขประจ าตัวประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
ทะเบียนนักศึกษา 
 
 6.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
 
 
 
                /7.  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ… 
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 7.  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่    ประจ าปีการศึกษา 
2563   ซ่ึงคณะจะแจ้งก าหนดการวันปฐมนิเทศ    ให้ทราบที่   https://www.sci.kmutnb.ac.th    ประมาณต้นเดือน
มิถุนายน  
 

 8.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่  8  กรกฎาคม  2563 
 

 9.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)    จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็ปไซด์  www.kmutnb.ac.th  หรือ 
www.sci.kmutnb.ac.th 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มม่ัน) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 
 
 
 

 
 

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

