
 
 

  
  

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Admission (TCAS รอบท่ี 4) 

เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

_______________________ 
 

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอประกาศข้อปฏิบัติส าหรับ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Admission (TCAS รอบที่ 4) เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  (BBR) และสาขา 
วิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) ประจ าปีการศึกษา 2563 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ 
ผ่านการคัดเลือกถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้  มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไมไ่ด ้
 2. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 29 – 30 
พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ 
Clearing - house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ 
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อ 
ผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว  
 3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานตัว ในรูปแบบ 
ไฟล์ .pdf มาที่ email : admission@bid.kmutnb.ac.th ภายในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยระบุหัวข้อว่า 
“โครงการ Admission_ชื่อ-สกุล นักศึกษา_ชื่อย่อสาขาวิชา” โดยแนบเอกสารดังนี้  
  3.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่า 
ก าลังศึกษาอยู่หรือส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  3.3 ส าเนาหลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET, GAT 85 และ PAT 71 พร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

โดยสแกนเอกสารทุกฉบับรวมเป็นหนึ่งไฟล์ นามสกลุ .pdf เท่านั้น ไม่รับไฟล์รูปภาพ) 
 

 4. เข้าระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb. 
ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน  13 หลัก เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
ค่าลงทะเบียนและน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2563 
 5. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยฯ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  
ไทย - เยอรมัน (TGGS) ราคาชุดละ 200 บาท ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (ยกเว้น 
วันหยุดราชการ) โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลและให้ผู้ปกครองลงนามให้สมบูรณ์ก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 6. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพ่ือบันทึก 
ข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่วัน พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 และตรวจสอบ 
ความถูกต้องพร้อมทั้งพิมพ์เอกสารที่ได้บันทึกแล้ว และน าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ เวลา 09.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมน า  
หลักฐานการช าระเงิน (Bill Payment) เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูล 
และเอกสารที่ พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงานข้อมูลประวัตินักศึกษา ใบแทน  
บัตรประจ าตัวนักศึกษา และแบบฟอร์มข้อมูลเพ่ือประกอบการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และขอใช้บริการ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท) จัดเรียงตามใบน าเรียงเอกสาร (ตาม ท.6) 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามในใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาและหนังสือรับรองความประพฤติ  
ของนักศึกษา และน าส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ 
หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ภายในเวลา 15.00 น. เพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีและท าบัตร  
ประจ าตัวนักศึกษา ATM (บัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท)  
 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบ 
ผลการลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจ าตัวนักศึกษา 
และ PASSWORD คือเลขประจ าตัวประชาชน รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบ 
สารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา 
 8. การแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชายและหญิงต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ 
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รายละเอียดตามคู่มือ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) 
 9. วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 10. หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือโทรศัพท์หมายเลข 09 8427 5424 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) 
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
     คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/

