
 
 
 
 

 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

เรื่อง   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการซื้อคู่มอืนักศึกษาใหม ่ วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา 
และก าหนดการข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ 

โครงการรบัตรงร่วมกัน TCAS รอบที่  3  คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์
ประจ าปีการศึกษา 2563 

……………………………………………… 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอแจ้งก าหนดการ 
ต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษใหม่โครงการรบัตรงร่วมกัน TCAS รอบที่  3 ประจ าปีการศึกษา  2563   ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 
รายละเอียดท่ีนักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่   ประจ าปีการศึกษา  2563 

 

1.  ตั้งแต่วันที่  21 - 28  พฤษภาคม  2563  ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้าเว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพื่อพิมพ์ใบแจง้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินทีเ่คาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ
แจ้งช าระเงินทีป่รากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้   ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
         หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการปกติ) 

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึง่พันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึง่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามทีธ่นาคารเรียกเก็บ   
 

         หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึง่พันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  31,950.00  บาท  (สามหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามทีธ่นาคารเรียกเก็บ   
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หลักสูตรสองภาษา 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึง่พันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  45,000.-บาท  (สีห่มื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  47,950.00  บาท  (สี่หมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามทีธ่นาคารเรียกเก็บ   

 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึง่พันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  25,000.-บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  27,950.00  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามทีธ่นาคารเรียกเก็บ   

 
 
2.  นักศึกษาซื้อคู่มือนกัศึกษาได้ต้ังแต่วันที่   1  มิถุนายน   2563    เป็นต้นไป   ในราคา   200.-   บาท  

(เว้นวันหยุดราชการ) ณ  กลุม่งานการเงิน  กองคลงั  ช้ัน 1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร   
ไทย-เยอรมัน (อาคารTGGS)   ถ่ายรูปตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและน าไฟลร์ูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบ 
ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม ่

 
3.  ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)   เพื่อบันทึกข้อมลูประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบ 
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป  และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทัง้ Print out 
เอกสารที่ได้บันทึกแล้วน าส่งเอกสารดงักล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรกึษา 
 
 
 
 
         /4.  วันที่  2  กรกฎาคม  2563...   
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4.  วันที่  2  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.00  น.  เข้ารบัเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

ณ   อาคาร 78   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ และ  อาคาร 72  ยิมเนเซียม    มจพ.กรงุเทพมหานคร    โดยให้นักศึกษา
แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วรายงานตัวตามสถานที่
ดังนี ้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (MA)  
          ห้อง  1006  ช้ัน  10  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  
          ห้อง  903  ช้ัน  9  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)  
           ห้อง  719  ช้ัน  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

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

 
04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ET)  
           ห้อง  723  ช้ัน  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 
04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  (FT) 
           ห้อง  720  ช้ัน  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์  (IMI)  

04107  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
04108  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์

   ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

 04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  
    ห้อง 615  ช้ัน  6  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
 
 
                          /04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB)… 
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  04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

       ห้อง 615  ช้ัน  6  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
          ห้อง 525  ช้ัน  5  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)   
           ห้อง  525  ช้ัน  5  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
           ห้อง  1008  ช้ัน  10  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

  04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME)   
     ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (EPH)  หลักสูตรสองภาษา 
          04117   แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (EPH) 

   04118   แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (EPH) 
          ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

  04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะหเ์ชิงสถิติ  
                               (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 

    ห้อง 525  ช้ัน  5  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
          ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 
04121  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI) 
           ห้อง  717  ช้ัน  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
 
 
 
 

                        /5.  นักศึกษาที่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา... 
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           5.  นักศึกษาที่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเรียบรอ้ยแล้วตามเงือ่นไขในข้อ 1.  แล้ว   ให้ไปข้ึนทะเบียน 
นักศึกษาใหม่   ณ  หอประชุมประดู่แดง  อาคารอเนกประสงค์  ช้ัน 2  ในวันที่ 2 กรกฎาคม  2563  ระหว่างเวลา  
10.00 - 15.00 น.  ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้
   5.1  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเตม็  พิมพ์จากระบบข้ึนทะเบยีนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษา 
                           เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน  ช่องใดที่ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครือ่งหมาย – 
                     5.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาใหเ้รียบรอ้ย 
   5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกลุ (ถ้ามี)  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
   5.6  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบรอ้ย 
   5.7  ค าสัญญาการเข้าเรียน  กรอกข้อความและให้เซ็นช่ือใหค้รบทัง้  3  รายการ   แนบส าเนา 
                           บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนกังานของรัฐ ของผู้ปกครอง  1 ฉบับ และให ้
                           ผู้ปกครองเซ็นช่ือรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 
  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ไดร้ับจากภาควิชาโดยใช้   Username   คือ  เลขประจ าตัวนักศึกษา    และ  
Password  คือ  เลขประจ าตัวประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บรกิารระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนกัศึกษา 
 
 6.  ผู้ที่ไมป่ฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธ์ิและจะเรียกร้องสทิธ์ิภายหลังไม่ได้ 
 
 
 7.  นักศึกษาใหม่ทกุคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมปฐมนเิทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ่   ประจ าปีการศึกษา 
2563   ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการวันปฐมนิเทศ    ให้ทราบที่   https://www.sci.kmutnb.ac.th    ประมาณต้นเดือน
กรกฎาคม  
 

 8.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริม่เรียนคือวันที ่ 8  กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
         /9.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ… 
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 9.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดในการคัดเลอืกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)    จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็ปไซด์  www.kmutnb.ac.th  หรือ 
www.sci.kmutnb.ac.th 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
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